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Til lesarans. 

Mjög svo efablandinn legg eg hönd á að rita nokkur for= 

mála-orð fyrir Ritgjörð þessa, er þar til fyrsta orsök sú, að 

höfundurinn telur það lítt hæfa Rits undirlagi sínu, hitt ann- 

að, að hann ætlar að verk sitt þetta sö ei til annars enn að 

það væri umsteypt af öðrum þeim, er meiri hefði lærdóm, 

túngumálastyrk og hjálparmeðöl enn hann; af mör er þó sízt 

að ætlast til nokkurs slíks. — Nú eru bráðum 19 ár liðin 

síðan höfundurinn lagði síðast hönd á verk þetta, og hefir 

enginn, svo eg viti, síðan tekist á hendur að umbæta það, 

veit eg og óglöggt hver hör á landi er til þess fær, en stöku 

afskriftir eru þó til. Straumur tímans hefir síðan fært ýms 

atriði framm á skoðunarpláz heimsins, og vala lítur út fyr= 

ir staðfasta rósemi að sinni í Norðurhálfunni. — Í síðustu 

grein ritgjörðarinnar færir hann nokkur rök fyrir tilraun sinni 

og fyrirtæki, og æskir þar þeirrar leiðréttíngar, sem frótleiks= 

og kærleiks - ríkur andi göti veitt, en alls ekki þeirrar að- 

finnslu, sem sprottið gæti af nokkurri efasemd um spádóm- 

inn, eður hans uppfyllíngu á sínum tíma. þó vör vildum 

leiðbeina hinum fáfróðari alþýðumönnum í því, hvornig spá- 

dómurinn kömst saman við merkistilburði í heiminum, þá er 

það ekki hægt í stuttum formála, sízt svo ljósara verði enn 

höfundurinn hefir sjálfur gjört í útleggíngar tilrauninni... 

Mér virðist, að fyrir þá lesendur ritgjörðar þessarar, sem 

ekki eru vel færir um að bera hana saman við Veraldar- 
ar 
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sögu- atriði þau, sem kristna kyrkju snerta, sð einkum verðt 

að leitast við að festa sig á þeim hlutum í lýsíngu spádóms- 

ins, sem bersýnilega tala um það efni, sem fram hefir komið 

á vorum dögum, til dæmis: Engillinn með það æfinlega evan- 

gelíum til allra þjóða, kynkvísla og túngumála, sem fór skyndi- 

lega miðt í gögnum himininn, er boðskapurinn fyrir biblíufð- 

lög og trúarboða um heim allan næstliðin 50 ár, síðan 1804, 

að hið enska biblíufðlag og annað þar að lútandi skyndilega 

hófst miðt í vantrúarinnar þáverandi straumi — og fram 

leiðist þetta eptir sjónina á lambinu (Kristó) og þeim, sem 

með því stóðu á Zíonsfjalli, nefnilega sannkristnum, 

því boðskapurinn kom á eptir trúarendurbótinni, og að 

nokkru leiti frá sömu rót. — Hör á eptir á að koma önnur 

könníng, — annar engill, sem boðar, eður leggur út af mik- 

illri umbyltfngu í hinum papisku löndum, — og þar á eptir hinn 

þriðji — eður þriðja könníng — sem varar stránglega við 

þá uppkomnu kristinndóminum mjög óvinveittu, en voldugu, 

ríki í sömu löndum á spilltri öld; en þeir, sem færir eru að 

rekja fleirislags tímareikníngs ferla, finna þá líka miða á seinni 

hluta 19. aldar og hina 20. þetta er miðandi til að vekja 

almennan og guðrækilegan athuga manna á hinni komandi 

tíð og hennar tilfellum. það eru ótal röksemdir að finna 

í Opinberunarbókinni, sem með  áþreifanlegu móti sanna 

hennar guðdómlegu fyrirsagnir, þó verður þetta allra ljósast 

fundið af þeim, sem með sannleikselsku og virðíngu fyrir 

spádómunum, sameina djúpsæran lærdóm og sagnafræðis- 

þekkíngu. Spádómarnir eru, einsog höfundurinn segir, ekki géfn- 

ir tilað svala mannlegri forvitni, heldur til huggunar og styrk- 

íngar Guðs trúuðum og útvöldum, einkum þá þeir, eður kristin 

kyrkja, er í nokkurri hættu eður vanda stödd, til merkjs um, 

að Jesús hafi ekki yfirgðfið kyrkju sína í óvissu. Spádómurinn 

fylgir fast atriðum kristinnar trúar; og enn fremur vildi eg 
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í tilliti þeirra, sem efast um að Opinberunarbókin sð ekta 

spádómur, vísa til þess, sem Es. Fleischer segir í bók 

hans: Jesu Kristi Religions Sandhed $. 316 — 318 inclusive, 

og hrekur sá maður þar með skírum rökum slíkar efasemd- 

ir. Samt má út af þessari bók og öllum spádómum finna, 

að varað er sterklega við afguðadýrkun og allsháttaðri mis- 

brúkun kristins lærdóms; að leitað er vandlega Guðs dýrðar 

og sýnt framm á, að tilfelli landa og ríkja, já, gjörvalls heims- 

ins, standi undir stjórnun Drottins; að Drottinn umlíti að 

sönnu um stund og tíma mótmæli og mótföll móti kyrkjunni 

og orði hans; en hann hafi þó ákvarðað þann tíma, hvað 

lengi slíkt skuli umlíðast eður ei. Í Spádómsbók þessari 

stendur, að vitnisburðurinn um Jesúm sé andi spádómsins. 

Það er með öðrum orðum: að jafnóðum og sá göfni spádóm- 

ur fram komi — sem strax í upphafinu er nefndur Jesú 

Kristí opinberun — skuli allt af smámsaman hverri tíð fær- 

ast heim sannur um það, hvílíkur Jesús Kristur sð, sem á 

fornum öldum hafi allt þetta fyrirsagt, en einkum og allra- 

berlegast þar, sem spádómurinn tiltekur eitthvað mjög greini- 

lega og nákvæmlega, sem þá bókstaflega uppfyllist. það er 

og eitt af einkönnum bókar þessarar, að hún talar þess ljós- 

ar um hlutina, sem lengra kémur fram á tímann, og í raun 

réttri helzt um það áríðandi, sem enn er óframkomið, þvert 

á móti eðli allra mannlegra ágttskana, og sýnist þetta með 

vilja gjört, svo enginn göti sagt, að slíkt söu neinar manna- 

smíðar. því framar þess vegna, bræður! sem vör sjáum ept- 

tektaverðar og mikilvægar tíðir færast yfir heiminn, því fram- 

ar — látum oss hafa gát á stefnu þeirra, en einkum ef nokk- 

uð það sjest fram koma, sem Opinberunarbókin bendir til að 

skö muni ekki laungu eptir þessa tíma. 

Að öðru leiti hefir Rithöfundurinn, að minni ætlun, sagt 

svo glöggt frá öllu því, sem sagt verður enn nú, á meðan 
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fortjald tímans ekki lyptir skýlunni beturfrá, að mör er litlu 

eður engu fært þar við að bæta. Þær mjög fáu athugasemd- 

ir, sem eg hefi gjört, hefir eg einkönnt með þessu orði: af- 

skrifarans athugasemd. þareð komið virðist næstum 

að hinum markverðustu tíðum, að svo má kalla, kömur bók 

þessi í ljós ekki á óhentugum tíma, bæði hör og í Danmörku; 

hversvegna svo virðist sem menn ættu að veita henni ljúfar 

viðtökur. 

Hér við hefir eg þá fáu að bæta, utan að óska lesaran- 

um allrar sannkallaðrar blessunar, sáluhjálplegra nota og and- 

legrar upplýsíngar af lestri útskýríngar þessarar. 

Stærraárskógi, þann 13. apríl 1855. 

HM. Espólin. 
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TILRAUN 

nokkurs tillags' til skiljanlegrar 

útleggíngar Opinberunar Jóhannis. 

Undanfarandi grein. 

Hormála rita eg engan; sumpart sýnist mör það lítt hæfa 

rits undirlagi mínu, sumpart verður þetta verk mitt varla til 

annars, enn að það framar fullkomnast mætti af þeim ein= 

hverjum, er meiri hefur túngumála-styrk, meiri guðfræði og 

fleiri hjálparrit við hönd, enn eg, og má sá þá setja formála 

til ef vill. Eg vil vera sem fáorðastur og framsetja allt í 

Paragraphum (aðskildum deildum klausum) sem eptirfylgir: 

it 
Hvert mikilsverðt umtalsefni verðskuldar ransókn; eng- 

inn sannleikskjærleiki stenzt án hennar — en að vita hvert 

ein ritníngarbók er sönn eður uppdiktuð, hlýtur að vera í 
mesta lagi áríðandi; — sé hún diktuð og þó sönn haldin, 

spillir hún grundvelli ritníngar allrar og sannleika, en sé hún 

sönn, og diktuð haldin, verkar það óseigjanlegt spillíngarrugl 

í trúarbrögðunum, og hyrði manneskjan ekkört um hvort sönn 

sö eða ósönn, sýnir það afsökunarlaust jafngildi (skeytíngar- 

1, Þó þessi Titill sð af ofmikilli hlífni einhverri annari ritgjörð gðflnn, 

sýnist mör hann hör þó hæfa, bæði í tilliti hins háa, myrka og mörgum efa- 

málum undirlagða efnis, og híngaðtil gjörðra tilrauna, sem sumpart hafa 

verið óheppnar, sumpart ófullkomnar, og hör eptir verður heldur ei von 

til að nái neinum Aalgjörleik, fyrr enn tíðin gjörir allt ljóst, og mun enn 

þá all-lángt eptir því að bíða, eptir því sem líkindi eru til. 
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leysi) um Guðs tilgáng. Nær því eins mikið ríður á, eða lít- 

ið minna, að vita hvort hún er canonisk, þ. e.: af trúar= 

reglubókum ritníngarinnar, eður ei. Þessvegna, sé ei bókin 

opinberun frá Guði, og þó haldin spádómur, ætti að reka 

hana með röksemdum, ef hún á ei að verða í mesta lagi skað- 

leg; en að þetta bæði götur sköð og mun ské (ef hún ógild er), 

verður Guðs vísdómur og almætti borgun fyrir. Tilgángslaus væri 

hún, ef ei mætti prófast, til að skilja hana, bæti til að þekkja 

það sköð er, og varast hið ókomna. Af öllu slíku er auðveldt 

að þreifa á, hve skeytíngarlaust, óafsakanlegt og dárlegt það er, 

að hæða tilraunir til að útskýra Opinberíngarbókina, og halda 

það sö frekjutrú (Sværmerie), sem endilega hljóti að orsaka 

trubl; og hversu lítið slíkt er svaraverðt;  einúngis kynni 

maður að minna slíka rángsýna menn á það Kristur sagði 

við Phariseana: þör, hræsnarar! gétið dæmt um himinsins 

útlit; því dæmið þér ei teikn þessarar tíðar Í. 

S. 2. 
það orð: teikn tíðarinnar, er annars harla misbrúkað á 

vorum dögum, menn kalla svo hverja smámuni. hverja smá- 

breytíngu í aldar þánkafari; hefi eg séð í sumum ritum, að 

það er kallað tíðar-teikn, þegar ein eður önnur vantrú, ein 

eður önnur hjátrú, hefir aukist. Við hjátrúna var ósamkvæm- 

ast að kalla vissar smágreinir hennar teikn tíðarinnar; hún er 

allt of almenn, og hefir of opt og of lengi verið í heiminum 

til þess, að þvílíkt göti einkönnt vissa tíð; heldur gjæti van- 

trúin gjört það, þó einúngis slík vantrú, sem er ný, eður Óó- 

3) Hafl Guð opinberað eitthvað, er það víst ei sköð forgöfins, og það 

er óefandi, að Guðs orð fær eilíflega sigur yfir öllum manna meiníngum. 

En að hann hafi opinberað það, sem mennirnir gátu vitað af sjálfum sér, 

og varað við því, sem þeir hefðu varast sjálfkrafa, trúi eg ekki. það er 

annars kunnugt, að menn skipta annaðhvort ár um allt umdæmíngarálit 

sitt. En þó mun hðr að ofan, að minni meiníngu, rétt frammleidd þánka- 

röð, röttlæta fyllilega (fyrir mör) hverninn eg hefi álitið, allt þartil, er ann- 

að ljósara verður sýnt og sannað, og einninn þá ætla eg að það mitt á- 

lit muni standa í höfuð -atriðinn; hvar um síðan. 
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venjuleg (að minnsta kosti í samanburði við upplýsfnguna), 
framar enn nokkru sinni áður.  Eiginlegast eru tíðar-teikn 

saman í eitt komandi undirbúníngs-atvik til stórtíðinda, ann- 

aðhvort í Guðs andlega eður veraldlega ríki á jörðunni, sör- 

deilis einsog samstemmir spádómunum. Hvort þvílík finnast 

ei á vorum dögum, vil eg fyrst um sinn eptirláta hverjum 

einum sjálfum að hugleiða. 

S. 3. 
Engin bók hefir komið undir svo mikla umþrætni sem 

Opinberíngarbókin; hinir lærðu hafa á öllum tíðum deilt um, 

hvort hún væri villumanna ritgjörð, eða reglu (canonisk) 

=bók ritníngar, rituð undir Guðs óbrigðullri leiðsögn, eður og 

ekki reglubók, en þó skráð í góðum tilgángi og að nokkru 

leiti grundvölluð á öðrum spádómum, og þá ekki prettandi; 

eður loksins ei nema guðrækilegt afmálunarkvæði (bílætamál) 

í von um gyðíngatrúar og heiðinndóms steypíngu undir krist- 

inndóminum. Einasta ein af þessum meiníngum götur rött 

verið, því sannleikurinn er ei nema einn, og hinar hljóta að 

falla af sjálfum sér. 

S. 4. 
Hin fyrsta meiníngin, að bókin sö villumanna ritgjörð, 

einkum eptir Cerinthus, kann helzt að hafa orsakast af því 

hatri, allir rötttrúar-menn svo kallaðir, forðum og einkum á 

miðöldum höfðu á því svo nefnda þúsund ára ríki, sem hún 

talar um, því þetta á að vera Cerinthus lærdómur. Menn 

vita enga aðra röksemd enn þessa sögn, að eg trúi, fyrir því, 

að Cerinthus hafi ritað hana, eður nokkur annar villumað= 

ur — og hversu öldúngis ónýtist ekki þetta, gjæti maður að 

eins að, að sköð gat, að Cerinthus, þó villumaður væri, 

hefði trúað um þetta hinu sama, sem aðrir í hinni fyrstu 

kristni, og líka að þessarar óvissu þarf alls ekki, því sumpart veit 

enginn glöggt hvað Gerinthus kénndi, eður hvort hann hefir 

nokkurntíma hugsað til þúsund ára ríkis á þann hátt, sem 

Opinberíngarbókin; svo hör er -ekki minnsta sanninda skin — 
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ei að tala um, að síðan eg, eptir mitt fyrsta rit í þessu efni, fyrir 

nokkrum árum, las í útskýríngu hins lærða og guðrækna Ben- 
gels (sem réttilega segir, að bókin eigi að heita Jesú Kristí 

opinberun, einsog hún kallar sig sjálf — ekki Jóhannis, sem 

ei var nema verkfæri til að útbreiða hana, og sé sjálfs Jesú 

orð), að hann rekur til fulls þá óvizku ætlun um Cerinthus, 

og sýnir ofaná, hvornin á því stendur, að þúsund ára ríki 

Krists var rengt, eður aflagaðar gátur um það, seinna á hin= 

um fávísu miðöldum, af rángskilníngi og hjátrú, einsog nú 

af vantrúarfrekju; þar með er öllum auðfundið, að engin spor 

af gnostika eður annara villumanna lærdómi finnast í bók- 

inni; hefir því þessi meiníng fyrir laungu misst allt gildi sitt. 

Na 

Sú meiníng, að bókin sé guðrækilegt kvæði í bílætum, í 

von um gyðíngatrúar og heiðinndóms steypíngu, hefir ekki 

betri fætur á að standa; því auk þess hún hefir hvorki með= 

hald af kyrkjufeðrunum, eður nokkurri fornaldar sögn, og er 

því einúngis grundvallarlaus nýsmíðuð gáta; þá hefði það ver- 

ið sú Óafsakanlegasta dirfska af nokkrum kristnum, að setja 

fyrir sjónir Gués engla og Krist sjálfan, sem talandi og full- 

vissandi, himinsins lofsaungva og aðra svoddan háa hluti, ein- 

úngis eptir sínum skálda-innföllum; hverrar diifðar engin 

dæmi eru í fornöld, þó á seinni tímum hafi sumir að nokkru 

leiti breytt svo fávíslega; og ásamt er það ógrípanleg heimska, 

að ímynda sér öll þau sjónarspil í reglu, sem fyrirkoma í bók- 

inni, án nokkurrar vissu um ókomna tilburði. þar hjá vita 

menn ekkört dæmi uppá þvílíka saungva, því allir saungvar 

hinna fornu spámanna, sem þó ekki nærri svo ljóslega og 

fullvissandi framsetja sitt máls innihald, hafa þó í sér veru= 

legar fyrirfram- sagnir þeirra hluta, er einföldum mönnum var 

ómögulegt að göta sér til af eiginn vísdómi. Hvað þarf meira 

til að reka þá meiníngu, sem ekkört er annað enn líkindalaus 

gáta? Ekki um að tala, að það hefði verið Guðs forsjón ó- 

verðugt, ef menn annars trúa, að hans forsjón nái til göfins 

opinberaðs lærdóms hreina viðhalds, að líða það slík heimsku- 
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leg skáldmæli yrði haldin guðdómlegur spádómur í gögnum 

allar aldaraðir kristninnar; slíkt skáldmæli, sem þar fyrir ut- 

an hefði verið öldúngis tilgángslaust og ónýtt, þar Kristur 

sjálfur hafði nógu greinilega fyrirsagt fall gyðíngatrúarinn- 

ar og heiðinndómsins. 

Sail, 

Að bókin sö ekki canonisk (reglubók ritníngar), en þó 

rituð í guðrækilegum tilgángi og að nokkru leiti grundvölluð 

á öðrum spádómum, og því ekki prettandi, kann máskö 

Luther hafa ætlað; en víst er það, að Michaelis hefir haft 

þann þánka; mör sýnist að það sö ein í ráðaleysi nýsmíðuð 

útflugt, og smakki af líkindaleysi hinnar fyrri meiníngar; þar 

hjá finna menn, að Michaelis, sem einsog Newton sýnist 

hafa viljað halda bókina ritaða í Nerons tíð, og útleggur 

það, sem hann ætlar vera einslags spádóma, um Jerúsalems 

og gyðíngadómsins eyðileggingu, kömst þess vegna opt í villt- 

an efa, og nærri því mótsögn við sjálfan sig; því hafi mað- 

ur fyrst tekið þessa meiníngu í höfuð, og leiði annað út af 

henni, flækir maður sig fyrst í þeim ólíkindum, að einn sann- 

kristinn maður hafi verið nógu dirfðarfullur til að kalla það 

vera spádóm guðlegan, sem hann vissi ei var svo (því að 

ákafur frekjutrúarmaður götur þó aldrei vel verið sann- 

kristinn, sízt ef hann uppdiktar sem horfir í Guós nafni); 

þar næst yrði sá, sem svo óáreiðanlega ritað hefði, að hafa 

þó varðveitt svo óaðfinnanlega reglu alla bókina til enda, 

að menn göta ei annað sagt, enn að hann hafi niðursett bæði 
Daníels og Krists spádóma, hvern á sínum rötta stað, 

sem er þvert á móti eðli frekjutrúar; og loksins mun það 

sýna sig, hvað opt „sem til er reynt, að hver, sem fylgir þeim 

útleggíngar-grundvelli, finnur aldrei samanhángandi veg í Op- 

inberfngarbókinni, miklu síður nokkurn niðurröðunar-grund- 

völl (Plan). 
SE 

það er þess vegna bæði sannað af hinum fornu kyrkju= 

feðrum og líka nú á dögum eptir miklar þrætur, loksins al= 



12 

fallist á af þeim lærðu, að Opinberíngarbókin sé canonisk 

(reglubók ritníngar) og rituð af Jóhannesi postula (hvers 

vegna hann kallast í yfirskrift hennar Theologus (hinn 

guðfróði) meiga aðrir eptirgrenslast), og það á dögum Do- 

mitiani keisara, og eptir Jerúsalems eyðingu. þetta er nóg 

röksemd fyrir því, að hún sé guðdómleg vitran, að hún eptir 

allar ransóknir hefir fundist svo ásigkomin, og þar hjá ekki 

án forsjónarinnar stjórnar, hefir orðið Nýa Testamentisins og 

allrar ritníngarinnar endalokabók og innsigli, sem ei verður 

annað enn séð, ef að menn eru innteknir af sannkjærleika; 

a) hugsa eptir, að hún er rituð af þeim lærisveini, sem Jesús 

elskaði, og um hvern hann sagði: „ef eg vil hann blífi til þess eg 

köm,“ m. m., og þanninn hefir á tvöfaldan hátt uppfyllt þessa 

sína sögn, með því, að láta hann bæti lifa Jerúsalems eyð- 

Íngu, og sjá í anda kyrkjunnar ókomnu forlög og sína aðra til- 

komu; samt að þessa lærisveins orðatiltæki er þekkjanlegt 

í bókinni, einúngis stíllinn miklu hærri enn venjulega, og það 

í hans háu elli, sem er óbrigtult könnimerki óvenjulegrar 

andagiptar eður sálar = upplyptíngar ; 

5) aðgjæta bókarinnar orðatiltækja guðdómlegu hátign, sem 

yfirgengur allt hvað finnst í ritníngunni, og forsjónin gat ekki 

leyft neinum frekjutrúarmanni eða falsara að taka sör í munn 

-og kalla guðdómlega spádóma, nema Guð hefði viljað neyða 

kristnina til að trúa lygum; 

ec) minnast þess, að eins og menn hafa ritníngarinnar guð- 

dómlegu frásögnum að þakka fyrir mannkynsins fyrstu upp= 

runalegu sögu, að því leiti hún hefir tillit til Guðs andlegu 

ráðstjórnar, svo leiðir nær því af sjálfu sér, að þær einninn 

skulu upplýsa oss um hina síðustu tilburði, einkum þar það 

varla hefti verið sæmilegt fyrir Krist, að eptirskilja sína stríð- 

andi kyrkju undir ofsóknum í óvissu um allar ókomnar tíð- 

ir. þetta sýnir þó nokkrar afleiðíngar hverja af annari, og 

nokkurn (en ekki samkvæmt vorra vitrínga tilgátum) glansa 

af Guðs vísdómi ; 

d) vita, að allir merkilegir spádómar hafa tekið enda með 

þessari bók, sem kórónu allra annara ritníngarbóka, hvað eð 
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er þvert á móti eðli allrar frekjutrúar (Sværmeries), er 
plagar að aukast því meir, sem hún hefir lengur og fleiri 

forgaungumenn; — og loksins: 

e) taka eptir þeirri guðdómlegu hótun, sem stendur í sein= 

asta kapítula 18. og 19. versi, þvílíkri, sem enginn frekju- 

trúarmaður, svikari, villumatur, dreymari eður diktari frá ver- 

aldar upphafi hefir dirfst eður dirfast mun að álykta með 

sjónir sínar eða spár, og sem staðfestir bókarinnar og ásamt 

allrar ritníngarinnar myndugleika, svo að það fyllilega sýnir 

ramskakkt álit, ef nokkur hneixlar sig á því — beri menn 

þó saman þar við Matt. 10, 23. Mark. 16, 16. Matt. >, 

19 Kórsl0,22 

Qa8. 

Við þessar með skynsemi ómótmælanlegu röksemdir fyrir 

bókarinnar innvortis gildi, kynni menn enn framar að bæta niður- 

röðunar grundvellinum (Plan) íspádóminum, sem hann þekkjan- 

lega með sör ber. Allar þessar röksemdir eru fyrir mig sann= 

færandi, og að því eg hygg, fyrir hvern sannleiks kjæran — 

hverju er þá þó tapað, þótt eg trúi þeim? Guð hefur þó 

með engu göfið mör orsök til annars, eða hans forsjón hindr- 

að það; ei heldur götur nokkur viðvörun í mínum trúarbrögð- 

um verið í móti því, þar eg á þó spádómunum að trúa. 

En, hvílíkur háski, ó Guð! hafi Jesús í raun opinberað sig, 

og fullvissað um sannleika spádómsins, að neita honum þá, 

eða efast um hann? Ein hin allra sterkasta af áðurnefndum 

röksemdum sýnist mör þó sú vera, að rött strax eptir þessa 

bók þraut eður tók fyrir alla spádóma; og finnist það, að 

Krists kyrkju tilfelli komi fram í bókinni, samkvæmt því, 

sem reynst hefir, er sjón allri sögu ríkari, svo ómögulega 

verður efast lengur. það gæti þó enganveginn skéð, að nokk- 

ur stjórnarvizku-maður, villumaður, draumamaður, eða nokk- 

ur nokkurslags manneskja, heimsk eða hyggin, fengi samsett 

forspár, hversu tvíræðar sem væri, og framfært þær í þeirri 

röð, að þær hefðu orðið einasta líklega þýddar uppá sam- 

anhángandi tilburðaröð um mörg hundruð ára; miklu síður, 
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að þeir tilburðir hefði kunnað sýnast að koma svo fram í til- 

tekinni eður ákveðinni stjórn, t. d.: í kyrkjunni, hverrar til- 

felli og breytíngar eru þær allra óvissustu og fjærlægustu 

mannlegum þánkagángs- myndunum ; því fullreynt er það, að 

þess lengra maður freistar af eigin mannlegri skynsemi að 

skygnast fram í tíðina, þess meir smá - fjærlægist hann sam- 

henginu í hlutanna gángi, svo að um síðir hlýtur gátan að 

verða öldúngis ólík því, sem í raun fram kömur. þar á móti 

verður spádómurinn efalaust að vera guðdómlegur (og allt 

annað er óþenkjanlegt), ef hann samstemmir því nákvæmlegar 

hinu ókomna, sem sköður, sem lengra kémur fram á tíma. 

Þurfa menn þó ei þess að vænta, að nokkuð verði fullskilið 

eða útlagt af Opinb. bókinni, sem óframkomið er enn; því af 

henni er að sjá sem hið mikilvægasta sé Óstð; eigi heldur 

meiga menn ætla, að hún segi fyrir stjórnarbyltíngar, her- 

skap og annan gáng veraldarinnar, hvað sér í lagi, eður öðru- 

vísi, enn að því leiti það hángir saman við kyrkjunnar og 

hins sanna kristinndóms innvortis ástand. 

S. 9. 
Hér af munu menn sjá meiga, að ekki trúi eg á nokkra 

spádóma síðan opinberunarinnar tími var, og er viss um, að 

allir eiginlega kallaðir spádómar lyktuðust með henni; en svo 

er ekki með útleggíngu spádómanna; mun eg seinna sýna, að 

menn hafa til, að vænta þessara síðarnefndu framar hör ept- 

ir enn híngað til. Menn munu sjá, að þó eg ekki með öllu 

neiti mögulegleika þess, að guðlegri forsjá hér eptir þóknast 

kynni að gtfa einhverjum spádómsgáfu í því tilfelli, að það 

föngi orðið hinni sönnu kyrkju til sörlegra nota á hinum allra 

vandræðafyllstu tíðum; svo hygg eg þó, að ei yrði það öðru- 

vísi, enn einsog útleggíng (stjórnuð af andanum, og vissari 

enn vorar nú um stundir) og nákvæmari ákvörðun þess, sem 

allareiðu er fyrirsagt af Kristi og í Opinberunarbókinni. því- 

líka enn ósöða spámenn sýnist bókin sjálf að fyrirsegja 14. 

kap. 8, 9. v. þar á móti útskúfa eg með öllu og forsmái 

alla pólítiska (stjórnarbyltíngar áhrærandi) spádóma, sem lát- 
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ið er stu meira enn mannlegir, er hér eptir kunna upp að 

koma, og alla aðra svo kallaða andlegri um“ veraldarinnar 

undirgáng og annað, sem eigi hafa sinn útþrykkilegan grund= 

völl í ritníngar spádómunum. 

S. 10. 

En — segja menn — hví eru þessir spádómar svo myrkv- 

ir, og undir þvílíkum bílætum? Guð hefði gðtað gjört þá 

enn þá nytsamari og haganlegri, með því, að gjöra þá viss- 

ari og ljósari, helzt öldúngis ómisskiljanlega, þar hann. veit 

þó allt fyrirfram skírt og nákvæmlega, þá hefði mennirnir 

líka orðið betur varaðir við. Hör upp á er hægt að svara 

mörgu með rökum.  Myrkleikinn í spádómunum á að upp- 

hvetja kristna til að gjæta þeirra opt og nákvæmlega og bera 

þá saman, og þannig gjöra sér alkunnugt það opinberaða orð 

og hafa sína lystíng í því.  Láti þeir þetta ransóknar ómak 

fráfæla sig, hljóta þeir að vera yfrið skeytíngarlausir um 

Guðs orð, einkum þar manneskjurnar finna helztu ánægju í 

því, að uppgötva með fyrirhöfn, og skérpa sinn eptirþánka 

með ransókn, og mundu lángtum minna virða ritnínguna, ef 

hún væri allstaðar auðskilin fyrir hverja heilbrigða manns 

skynsemi, án alls ómaks eður eptirleitni. þær mundu ekki 

einusinni líta við henni, og enginn mundi álíta hana fyrir Guðs 

opinberun, hvað mör sýnist ogsvo hún væri þá ekki. En 
þegar maður uppgötvar smámsaman með viðleitni og reynsl- 

unni háa og djúpa hluti, sem enginn matur gat gðtið uppá 

af sjálfum sér, og það reynist ásamt, að þau uppgötvuðu 

sannindi verða ei rekin eða felld, neyðast menn til að virða 

hana, og leggja sig eptir hennar lestri með eptirþánka. 

Einninn kann, vegna þess henni er þannig varið, sörhver upp= 

lýstur kristinn að fá því betra tækifæri að styðja þann mið- 

ur upplýsta; en allir kristnir hafa þar fyrir utan nógu greini- 

legt í ritníngunni, hvað til þeirra sáluhjálpar þarf. Að spá- 

dómarnir væri svo ljósir, að ei yrði þeir misskildir, væri 

annars berlega stríðandi í móti Guðs vísdómi og öllum mögu- 

legleika. þá hefði fyrir þá sannleikskjæru ekkört verið til 
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að ígrunda og uppspora, ekkért, sem festi þá, einsog vera 

ætti, við prófun ritníngarinnar, við aðhaldið til Guðs, og við- 

leitni að þóknast honum líka í því, að ransaka hans orð á 

freistíngatímanum; fyrir þá veiku og óttagjörnu hefði þá 

einkis verið að vænta, sem ei hefði legið í skírum spádómi. 

Hugsið einusinni hverju það kynni ollað hafa hjá margra 

handa manneskjum, ef allir hetói vitað, að á þeirra og þeirra 

barna dögum öllum óumflýanlega skyldi koma hið allrahbræði- 

legasta ástand yfir veröldina! þeir óguðlegu og andvaralausu 

mundu máskð (og líkast) ekki trúa því, hvað ljós, sem spá= 

dómurinn væri, og þó þeir trýði því, mundu þeir ekki forð- 

ast glæpina fyrir það, og því síður af kjærleika til Guðs, sem 

er það einasta frelsis meðal; heldur hæða og lasta meira, og 

gjöra sig enn straffssekari með því, að forsmá það þeim væri 

svo ljóslega fyrirsagt. það samstemmir og enganveginn Guðs 

vísdómi, að manneskjan skuli hlýða honum einúngis af ótta, 

eður eigi göta öðruvísi. Og nú — það, sem mótsegir sjálfu 

sör. Ein manneskja skal ljóst vita fyrirfram alla ókomna 

hluti, og gjöra þó í móti vitund sinni; hlutir skulu verða 

fyrirsagðir með vissu, og þó verða hjákomist, og spádóm- 

arnir þessvegna ekki koma fram, þar það mótsegir sjálfu sér, 

að Guð bafi vitað þann hlut fyrir með vissu, sem aldrei sköð- 

ur. Annars er það ómögulegt fyrir skammsýnar manneskjur, 

að upptelja allar þær íllu afleiðíngar, sem af því hefði flotið, 
ef spádómarnir hefði verið ómisskiljanlegir. Látum blífa við 

engilsins orð, Dan. 12, 20.: „hinir óguðlegu munu ei skeyta 

þar um, en hinir skynsömu (það er þeir, sem óttast Guð) 

munu gjæta þess,“ og í 14. v.: „á síðustu tímum munu marg- 
2 

ir finna þar í mikinn vísdóm.“ 

$=sll. 

Spádómarnir eru þá eiginlega ritaðir til þess, að skiljast 

á vissum tíðum, þegar mannkynið hefir þess mesta þörf, og 

þó af þeim einum, sem vilja skilja þá sér til gagns. Þann- 

ig skildu valdensar með sannfæsíngu (vissu) sér til ómet- 

anlegrar styrkíngar, hvað hóran var; og á sínum tíma munu 
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sannkristnir með enn meiri vissu skilja — hvað dýrið af af- 

í grunninum er; og hvers þeir meigi vænta sér eptir þess fall; 

en hvorki páfinn, eða dýrið, eða þess áhángendur, hafa lyst 

til að skilja þessa spádóma, hversu ljósir, sem þeir sýnast 

meiga, og göta það þessvegna ekki. það er þannig til nyt- 

semdar fyrir Guðs útvalda, að spádómarnir þöna, en ekki til 

að skömta mannlegri forvitni; þeir géta líka þönað hverjum 

einum til varúðar, sem vill virða þá, og leiðbeint hverjum, 

sem vill finna sig í Guðs stjórnun, og komast hjá því, sem 

miðar til spillíngar Guðs kyrkju. 

S. 12. 

þó nú Opinberunarbókin sé óneitanlega canónisk og 
guðdómlegur spádómur, eru menn þó ei öldúngis samþykkir 

m, hvort hennar fyrirsagnir ná einúngis til Constantí- 

nus's daga, þá heiðna ofsóknarmenn kristninnar þraut, eða 

jafnvel til tímans enda. Hin fyrri meiníngin hefir við sig nær 

öll hin sömu vandræði, sem um er talað í 6. $, og þar fyrir 

utan sýnist uppfundin af óhreinum tilgángi, og hálfvegis til 

að takmarka Guðs alvizku um seinni tíðirnar, og vera þann= 

ig til engra annara nota, enn að neita spádóminum um lángan 

varanlegleika, sem vorra tíða manneskjum sýnist ekki æski- 

legur; jafnvel þó að sömu guðdómlega alvizku þyrfti á Jó- 

hannesar dögum til að fyrirsegja kyrkjunnar ástand til 

Constantíns tíma, sem til heims enda. Hin önnur hefir 

þess meiri líkindi fyrir sör, því á þann hátt verður ritníngin 
hin fyrsta og sítastu frásögn um Guðs hússtjórn yfir mönn- 

unum; á þann hátt yfirgéfur Kristur sízt sína kyrkju í óvissu; 

á þann hátt vegsamast Guðs forsjón og dýrð mest, og allt 

hvað, sem þar til þénar, göta menn haldið röksemd fyrir sjálf- 

Sögðum sannleika; og á þann hátt verður öll bókin auðveld- 

ast útlögð, án þess menn þurfi að komast í vandræði með 

tilburðanna röð, og aptur og aptur blanda saman því fy 
og síðasta. 

Víkjum nú til bókarinnar sjálfrar. 
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Byrjun útskýringarinnar. 

Fyrsta Deild. 

S. 13. 

Byrjun þessarar ritníngarinnar síðustu bókar, og, að minni 

ætlan, allrar Biblíunnar innsiglis, hljóðar þá þannig: *) 

1. kapítuli. 

# vers: þessi er opinberan Jesú Kristí, hverja Guð gaf 

„honum til að sýna þjónum sínum þá hluti, er skö skulu 

„innan skamms, og hann útskýrði það, með því, að hann 
„sendi boð með engli sínum, Jóhannesi, sínum þönara.“ 

S. 14. 

Útskýríng á þessu er ekki vönd; Jesús Kristur hafði 

enn nú aldrei sem þekkjanlegur Guðs sonur opinberað af himni 

söfnuði sínum, hvað fyrir honum lá; það gaf Guð honum nú. 

Það sýnist nauðsynlegt, að svo hafi orðið að vera. Hann átti 

kyrkjuna og var hennar hyrðir, því sýndist sem hann ætti ekki 

að láta hana vera í æfinlegri óvissu um það fyrir henni lagi, 

jafnvel undir stærstu freistíngum, nú þegar hans mannlega 

náttúra var af nákvæmustu sameiníngu við guðdóminn, alvís; 

sterk röksemd er það fyrir bókarinnar guðdómlegleika. Varla 

hefði neinn vogað að dikta þessu eður nokkru öðru í henni, 

og enn síður hefði Guð liðið, að slík ósönn sögn um hans 

verk skyldi sífeldlega viðhaldast, án þess að sýna hver hún 

var. Opinberanin er göfin sem Jesú sjálfs orð, hvar eng- 

illinn og Jóhannes voru alleina verkfæri til að kunngjöra 

hana Krists þjónum, ekki Jóhannesi einum, en enganveg- 

inn hinum óguðlegu, hvað innan skamms skyldi ské. Um 

það hefir Michaelis gjört ýmsar athugasemdir, og því eigi 

trúað, að bókin væri canónisk, enn síður skrifuð eptir Nerons 

daga, eður tæki lengra enn til Jerúsalems eyðileggingar, 

*) Allstaðar í bók þessari er textinn settur dálítið innar enn útskýríng- 

in, og tilvitnunarmerki sett fyrir framan hann og aptan, til aðgreiníngar. 
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að það átti innan skamms að skó. En hvað marklaus sú hans 

röksemd er, sjá menn ei alleina þar af, að postularnir köll- 

uðu innan skamms, og á síðustu tímum, hvað, sem átti að ské 

á kristinndómsins tímabili, einkum þángað til kristinndóms- 

ins óvinir fölli; heldur og, hvar til hör er sérílagi bendt, tóku 

spádómarnir að uppfyllast mjög stuttu eptir postulanna daga. 

Jafnvel þeir allsháttaðir kristinndómsins óvinir, sem bókin tal- 

ar um gjörvöll, tóku allareiðu að sýna sig á annari Krists öld. 

S. 15. 
„2. ve: Hver vitnað hefir um það Guðs orð, og vitnisburðinn 

„Jesú Kristí, og um það, hvað helzt hann hefir séð.“ 

Hör skil eg ekki betur enn að postulinn Jóhannes einkönni 

sig á sinn venjulega kyrrláta hátt og með því orðatiltæki 

hann plagar. 

SG: 

„3. V.z Sæller sá, sem les, og þeir, sem heyra, spádómsorð- 

„in, og varðveita þá hluti, sem skrifaðir eru í honum, því 

„tíminn er nálægur.“ 

Hafi Kristur og hans postuli sagt, að sá væri sæll, sem læsi 

og heyrði spádóminn, og legði hann sér á bjarta, því tíminn 

væri nálægur, nefnilega: þegar allrahanda kristinndóms óvinir 

mundu sýna sig, hvað og ætíð hefir viðhaldist, og tíminn er 

þessvegna ætíð öllum kristnum nálægur: — þá verða þeir að 

ljúga, sem ekki vilja lesa Opinberunarbókina, og ekki ran- 

saka hana, og ráða frá því öðrum. Bengel, sem eg fékk 

að sjá, laungu eptir það þetta var ritað, hefir vel sýnt ofaná, 

hvað afsökunarlaust og óguðlegt slíkt hyrðuleysi er, og hvert 

skynsemdarleysi, og að jafnvel látaláta-hlífni þeirra, sem telja sör 

ófært að prófa svo háa hluti, jafnvel þegar mest áríður og 

hafna þanninn sjálfs Jesú innboði í helgidóminn, er fásinna 

grundvallarlaus, Hör um meira síðan. 

Sl 

ní.va Jóhannes heilsar þeim 7 samkundum, sem eru á Á síu; 
2 
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„náð sö með yður og friður af þeim, sem er, og þeim, 

„sem var, og þeim sem kömur, og af þeim sjö öndum, sem 

„eru fyrir hans stóli.“ 

Michaelis hefir að vísu furðað sig yfir, að Jóhannes 

skrifaði ekki heldur til Rómverja, sem opinberunarinnar inni- 

hald gjæti þókt enn nákvæmlegar viðkoma; en eg sé ekkört 

í því. Hinir seinni Rómverjar, sem spádómurinn gat við- 

komið, ef Micbaelis hefði trúað hann næði svo lángt, gátu 

ekkört meira lært af því, þó hann hefði verið tilskrifaður for- 

feðrum þeirra. er hann kom ekki eiginlega við, enn Asíu 

mönnum, því bókin varð bráðt almenn í kristninni; og þar- 

með var Jóhannes umsjónarmaður við hina asiatisku 

söfnuði, ekki í Róm. 

Sitt bréf byrjar hann einsog hinir aðrir postular, þvínær 

með sömu orðtækjum; en þá sjö anda fyrir Guðs hásæti, 

hverjum hann eignar guðdómlega dýrð, mun aldrei nokkur 

skynsamur maður álíta fyrir annað enn þann á margan hátt 

verkandi heilaga Anda; mör sýnist orðatiltækið hátignarfullt, 

og ekki svo undarlegt, nema maður vilji kalla sjötalið svo, 

sem er heilög tala, og eiginlega viss Í stað óvissrar, og þyð= 

ir það, sem margt er. En af því hún fyrirkömur opt í þeirri 

guðdómlegu tíðar ákvörðun, og einkum í þessari bók, verður 

hún ásamt að álítast að benda til kristinndómsins hvíldar, og 

Krists sördeilis stjórnarárs. það, sem útgengur af Guðs veru, 

er náttúrlega afmálað, að sé fyrir hans hásæti. 

S. 18. 

„4. og 5. v.: Og af Jesú Kristó, sem er sá trúfasti vottur, 

„hinn frumgétni af framliðnum, og herra jarðarinnar kon- 

„únga, þeim, sem elskaði oss, og þvoði oss af vorum synd- 

„um með sínu blóði.“ 

Aptur, einsog Pálus og aðrir postular, óskar hann fríðar af 

Jesú Kristó strax eptir Guð, einsog af manni hluttakandi í 

guðdóminum. Allt hvað hann segir um hann, samstemmir 

nákvæmlega með því, sem postulinn Jóhannes segir í öðrum 

stöðum; orðtökin eru hin sömu, og finnast varla hjá öðrum enn 
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honum. Einúngis herra jarðarinnar konúnga er hér viðbætt, 

vegna þess tilefnis, sem síðan kömur fyrir í bókinni. 

S. 19. 

„6. v.: Og hann hefir gjört oss að konúngum og prestum 

„fyrir Guði og sínum föður; honum sé dýrð og kraptur um 

„alla eilífð, Amen !“ 

Að hann hefir gjört oss að konúngum og prestum fyrir Guði, 

kann hver útleggja sem líkar; sú andlega meiníng þar í er 

auðskilin; en hvað framar, er enn ókunnugt; samt hefir bók- 

in vissulega tillit til enda síns. Hvort nú Jesú hér er eign- 

uð dýrðin og krapturinn, eða Guði föður, svo að þau orð 

bendi til hinna næst undanförnu, verður allt hið sama. Eng- 

inn nema Guð, eða sá, sem verkar í sameiníngu með honum, 

gðtur gjört oss að konúngum og prestum fyrir honum, og 

það er hér sagt, að Jesús hafi gjört, svo það fellur eigin- 

legast, að honum sé hér eignuð dýrðin. 

$. 20. 

„t. ver Sjál hann kömur með skýjunum, og hvert auga mun 

„sjá hann, og þeir, sem hann í gögnumstúngu; og allar 

„kynkvíslir jarðarinnar munu æpa: „sjá, Amen 1éé 

Samlíkíngarnar eru teknar af ritníngunni um Krists dóm; þeir, 

sem í gögnumstúngu hann, eru ei einúngis þeir, sem kross- 

festu hann líkamlega, heldur allir þeir, sem hann hæða; þessir 

finnast meðal allra jarðarinnar kynkvísla, sem D an kell réttilega 

grein Á gjörir, og kallast allstaðar jarðarinnar fólk, og eink- 

um í þessari bók, óguðlegar, jarðlega sinnaðar manneskjur. Allt 

hefir þekkjanlega lengra tillit enn til Gyðíngalands. „Já, 

Amen!“ en hör væntanlega ekkört annað enn: þetta er óbrigðult. 

2 

„8. v.: Egeralpha og omega, upphaf og endir, sá, semer, 

„og sá, sem var, og sá, sem kömur, hinn almáttugi.“ 

segir Drottinn Guð, stendur í sumum textum, það er sjálfsagt, 
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er hör framber engilliín Guðs Sonar orð, því fellur um sjálft 

sig það, sem Michaelis segir, að hans guðdómlega náttúra 

sö aldrei nefnd í bókinni; hér stendur það, og í 6. versi, og, 

sem mör sýnist, gögnum alla bókina. Vör fáum aé sjá, hvort 

það ekki enn fyrir kömur nógu; greinilega. 

S. 22. 
„9. v.: Eg Jóhannes, sem einnig er yðar bróðir, og hlut- 

„takari í fángelsinu og ríkinu, og í þolinnmæði Jesú Kristi, 

„var á eyu þeirri, sem kallast Pathmos, fyrir Guðs orð, 

„og fyrir Jesú Kristí vitnisburðar sakir.“ 
Allt vel skiljanlegt, og samstemma með sögnunum um ofsókn- 

ina, þegar Domitianus var keisari. 

S. 23. 
„10. v.: Eg var í anda á Drottins degi, og heyrði að baki 

„mör rödd mikla, sem einnar básúnu.“ 

Ekkört verður móti haft, að sönn og þekkjanleg opinberun frá 

guðdóminum kunni þannig að byrjast. Opinberist Guð fyrir 

nokkrum, gjörir hann það víst, svo auðsýnilega, að það verð 

ur ekki efað, en í holdlegu ásigkomulagi götur manneskjan 

þá ekki verið; sá partur hennar, sem er andi, hin innsta grund- 

vallarvera í henni, hlýtur þá verulega að sjá, en ekki það, 

sem útvortis er! af líkamlegum augum; eður mun ekki hin 

skírasta og greinilegasta sjón vera inni í sálunni sjálfri? Ann- 

ars veit eg ekki hvort manneskjan í þessum líkama götur söð 

andlega og ókomna hluti nema í bílætum, og máskö það sé 

orsökin, hvar fyrir opinberanir eru á þann hátt skönar, að 

hinn jarðneski líkami hindri öðruvísi sjón. Af þessari bílæta- 

sjón hafa menn nokkur spor í draumunum, og við fleiri nátt- 

úrleg tækifæri; einasta með þeim mismun, að hún er þar 

trubluð; en vilji Guð opinbera nokkuð, svo er allt greinilegt, 

þekkjanlegt og Óóefanlegt, að það er frá honum. 
Mannsins náttúra götur þar fyrir af sjálfri sör tekið á 

móti slíkum sjónum, ef Guð vill, að hann sjái þær. Sú mein- 

íng, sem þar er á móti, hefur enga röksemd nema þessa: 
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hvað eg skil ekki, götur ei, þó Guð segti það, verulegt verið, 

og Guð götur heldur ekkört opinberað, fyrst eg skil ekki mát- 

ann þartil. Eg veit þó hvað Guð gétur og gétur ekki!! 

S. 24. 

„ll. v.: Hún sagði:eg er alpha og omega, hinn fyrsti og 

„síðasti, og það, sem þú sér, það skrifa þú í eina bók, og 

„send það til þeirra safnaða, sem eru á Asíu, til Ephe- 

„$us, og til Smyrna, og til Pergamus, og til Thýa- 

„tíru, og til Sardes, og til Philadelphíu, og til Laó- 

slic:e 

Titillinn, sem Kristur géfur sér (því strax eptir söst,Æað hann 

er; sem talar), er hör fullkomlega guðdómlegur, öðruvís enn 

Michaelis hefir sagt; hann ákvarðar, til hverra safnaða op- 

inberanin skuli sendast, sumpart af því þeir komu?Jóhann- 

esi við, og að sumuleiti, sem sýnist, að þeir eptir þeirri röð 

(sem — hvað sörlegt er, ekki fylgja venjuröð landaskipun- 

ar — að mælt er), í hverri þeim var tilskrifað, voru í þá- 

verandi ástandi hentugar fyrirmyndanir tímabilanna í kristn= 

inni. Meðan þessi bröf voru í burtsendíngu og tilbúin, þurfti 

Jóhannes engar bílæta hugmyndir að sjá, því á meðan var 

eium að gjöra fjærlæga ókomna hluti, heldur opinberaðist Krist- 

ur honum á þann hátt, er hann fann haganlegan. 

- S. 25. 

„12. v.: Og eg snéri mör við, til að líta eptir þeirri raust, 

„sem til mín talaði; og þá eg snöri mér, leit eg sjö ljósa- 

„stikur gullnar.“ 

Þessar skyldi merkja söfnuðina. 

S. 26. 

„13. v.: Og miðt í metal þeirra sjö ljósastjaka nokkurn, er 

„líkur var einum mannsins syni, og var klæddur síðum kyrtli, 

„og girðtur kríngum brjóstið gullnu belti.“ 

Bílætið er mjög samkvæmt þeirri mynd, undir hverri sá hafði 

opinberast á gamla Testamentisdögum, sem haldinn var Guðs 

sonur; beltið virðist merkja konúngstign. 
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$S. 27. 
„14. v.: Og hans höfuð og hár voru hvít sem ull, sem snjór, 

„og hans augu sem eldslogi.“ 

Michaelis furðar sig á, hví hár hans fyrirkðmur sem gam- 

als manns; en fyrir utan um að tala, að ef hann þá tíð hefði 

lifað á jörðunni, hefði hann verið all gamall, hvað vekja mátti 

hina nálægustu tilhugsun, þá merkir hið hvíta hár: sakleysi, 

tign og vísdóm, er víst verður helzta orsökin, hvar fyrir hann 

sýndi sig þanninn.  Muldum ísi eður silfursandi er og gam- 
als manns hár líkara enn ullu eða snjó. — En að hans augu 

voru sem eldslogi, þykir nefndum Michaelis enn sörlegra, 

og ei samkvæmt ljóma hans andlitis, er síðan talast um; þó 

skyldi hann aðgjætt hafa, að hör er talað um blossa logans 

og ekki eiginnlega lit hans, því þó hitt annað andlitið skini 

sem sólin, mátti eigi samlíkja hentuglegar augunum að hvass- 

leikanum til við neitt heldur enn blossa eldsins; ljómi þeirra 

hefir ei þarfyrir verið minni enn andlitsins, en öðruvísi; varð 

við ekkört líkt meira skínandi enn sólina, og þó hefir Jóhann- 

es gætt augnanna, en fundið ekki mannleg orð til að útmála 

Þeirra eiginlega lit. þetta er og því síður undraverót, að menn 

vita, að sjáaldrið í augunum er ekki svo hvítt sem andlitið, 

þó skjærara sé og þó á annan hátt. 

S. 28. 
„15. v.: Og hans fætur voru sem fagurt látún glóandi í ofni, 

„og hans rödd sem margra vatna hljóð.“. 

Útleggfngar hör yfir eru margar heppilega gjörðar, en allt er 

hátignarlegt, og líkt þvílíkum sjónum á dögum gamla Testa- 

mentisins. 

2 

„16.v.: Og hann hafði sjö stjörnur í sinni hægri hendi og þar út- 

„gékk tvíeggjað sverð af hans munni, og hans ásjána var 

„sem sólin, þá hún skín í krapti.“ 

Sjö stjörnur merkja marga lærendur, helzt í þeim tilteknu sjö 

söfnuðum; sverðið er Guðs orð. 

ER 
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$.:80; 

„17. v.: Og sem eg sá hann, féll eg niður fyrir hans fætur 

„sem dauður, og hann lagði sína hægri hönd á mig og sagði 

„til mín: hræðst þú ekki; eg er hinn fyrsti og hinn síðasti.“ 

Tilburðirnir eru einsog við fleiri þvílíkar háar sjónir; og tit- 

illinn, sem Kristur tilleggur sör, er guðdómlegur. 

Ss 

„18. v.: Og sálifandi, og eg var dauður, og sjá! eg lifi um 

„alla eilífð; og eg hefi helvítis og dauðans lykla.“ 

Auðskilið. 

S..:32. 

„19.v.: Skrifa þá hluti, sem þú hefir stóð; þá hluti, sem eru, 
„og þá hluti, sem eptir þessa skulu skó.“ 

Þeir hlutir, sem eru, viðkoma aðvörunum þeim, er Jóhann- 

es skyldi söfnuðunum göfa, en þeir, sem ské skyldi; til spá- 

dómsins um eptirkomandi tíðir. 

S. 33. 
„20. v.: Sá leyndardómur þeirra sjö stjarna, er þú hefir séð 

„í minni hægri hendi, og þeirra sjö gullnu ljósastjaka, þær 

„sjö stjörnur eru þeirra sjö safnaða englar, og þeir sjö ljós- 

„astjakar eru þeir sjö söfnuðir.“ 

Leyndardómur var við stjörnurnar, þær verða þá að teikna 

nokkuð meira enn einúngis þá umtöluðu safnaðaengla. Þeirra 

næsta merkíng var að sönnu afmálan þessara, en nokkuð 

meira verður þar að vera undirfólgið, annars væri það enginn 

leyndardómur; hvað gæti það þá verið annað enn ýmisleg tíma- 

bil í kristninni, sem líktist þessum englum og þessum söfnuð- 

um, og samstemmdi þeim eptir þeirri röð, sem þeir eru taldir 

í? Michaelis hefir neitað þessu, þó að margir útleggendur 

hafi samþykkst því, en mér sýnist það orsakalaust; enda er hann 

óheppnari í sinni útleggíngu yfir Opinberunarbókina, enn á 

nokkrum öðrum stað, og það vegna hleypidómsins, sem hann 

hafði í móti hennar spádómi, hvarfyrir hann heldur ekki get- 
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ur komist út af henni. Mör sýnist ekkört á móti, að ástand 

þeirra sjö safnaða sð á undann sett, sem inngángur bókarinn- 

ar, óg fyrirmyndun tímanna í kristninni; fyrir það, að það verð- 

ur lángtum samkvæmara regluundirlagi, að bókin sö skrifuð 

til þeirra; en þará móti hefði það orðið ólaglegur eður miður 

hæfandi samsetníngur af tveimur ólíkum efnum: aðvaranir 

fyrir safnaðina á Asíu fyrir utan nokkurt tillit til eptirfylg- 

jandi spádóms, og spádómurinn sjálfur; og bókin hefði þá 

haft miklu minni undirlagsreglu, og minni samstemmu við 

sjálfa sig. Að það í raun sð svo, að safnaðanna ástand bendi 

til seinni tíða, verður þar að auki sannað með því, sem tíðirn- 

ar hafa sýnt með reynslunni; en að bröfin hafi þarhjá sördeil- 

is tillit til safnaðanna egin ástands, neitar enginn.  Safnað- 

1) Eptir það eg hafði ritað fyrsta uppkast þessarar tilraunar, svo vel, 

sem mín göta leyfði, og að eg höldt, með viðleitni til Guðs dýrðar, og 

ekki ósamkvæmt sjálfu sör, hugleiddi eg, að öll mín stuðníngsmeðöl þartil 

höfðu verið: það, sem eg mundi af Newton, Dankell, Guldbergs Nýa 

Testament og minn eginn eptirþánki, má og nefna einn vissan, Í mínum 

þaunkum æði frekutrúarsaman (Sværmersk) Kelber; og þá mör var þar- 

hjá kunnugt, að Newton og sjálfur Dankell höldu ekki eitt með mör 

um höfuðknút bókarinnar, og vissi af því, að einn eður annar, sem lesa 

kann mína tilraun, og þó ekki er eða vill vera vantrúaður, kynni óska að 

sjá fleiri lærðar útleggíngar enn mína (sem varla getur svo heitið), og 

hvers í þeim er tilgetið, bæði til að gjöra sig efalausa um hvað vissast eða 

meðtækilegast væri og líka finna hver merkilegur mismunur í álitinu þar- 

af kynni fljóta, þá hefi eg ekki einungis álitið slikt hrósverðt, heldur einnig 

til að fullnægja þeirra manna eptirlaungun, beðið lærðan vin um, og fengið 

hjá hönum þekkíngu um þær helztu útlsggíngar, sem var að fá, og þær inn- 

hentust mör í upphafi ársins 1831, hvaraf það helzta er ágrip af Thóm- 

asi Williams í hans Biblíu-útleggíngu prentaðri 1827, sem og þarí er 

merkileg, að þessi lærði maður talar nm þá fleiri útleggjara Opinberunar- 

bókarinnar, sem hann þekkir, svo að trúlegt er, að enginn sé fjöldi þeirra, 

sem ekki hneigjast að einhverri þeirri meiníngu, mér nú er orðin kunnug. 

— Williams og þeir honum fylga, sýnast annars að miklu leiti fylgja 

vissum fyrir laungu kunnugum flokki, en þó með nokkurri varfærni, og án 

þess það rekið sé; og þar nú þessir lærðu menn, og þeir ensku yfirhöfnð, 
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anna engla útleggur Micha elis fyrir þeirraboðbera eða djákna, 

heldur enn eginnlega lærendur, hver einn mun sjá með hvað 

gildri röksemd; en um það skipti eg mér ekki, það kömur ekk- 

ört við minni tilætlun. 

mismuna nær því ekkert í grundvellinum frá mínu áliti ; allt að því tíma- 

bili, þá kömur til um dýrið af afgrunninum, get eg verið fáorður í þeim 

samanburði, af hverjum eg vil seinna meir smámsaman í þessum bókstafa- 

settu athugasemdum framsetja það helzta. Hör vil eg einúngis minnast á, 

að Williams skiptir bókarinnar kapítulum í Lectionir (lestra), og Í 

fyrstu Leetion af lta kapítula, áhrærandi Kristí þar umtalaða guðdóm, 

kömur okkur að öllu saman. Í hinni annari nefnir hann Fullers mein- 

íngu, að Opinberunarbókarinnar innihald byrjist frá Kristí upprisu; hvað 

að sönnu er eintóm gáta, er eg hyggst vera búinn að vísa á röttari veg, en 

breytir þó engu í minni tímabils ákvörðun í 69da $. höreptir, þó það 

væri satt, því mest kömur upp á þeirrar tiðar enda. En það, sem að því 

hnígur, að rithöfundurinn (Williams) heldur ei áreiðanlegt, að bréfin til 

þeirra sjö safnaða merki sjö mismunandi tímabil í kristninni, helzt þar sein- 

asta söfnuðinum sð verst lýst, Í staðinn fyrir, að þá verði það sæla þúsund 

ára ríki (sjá! í þessa vanda atriði eru þó allir hinir ensku mör samþykkir), 

þá hefir eg, laungu áður enn eg sá þennann fyrirslátt, greinilega svarað honum 

í áðurnefndum 33ja $., og svara honum framvegis, allt til hins 63ja, og 

sördeilis í þeim síðastnefnda, ásamt með þeirri athugasemd, að hversu 

nákvæmlega, sem bréfin svara til tímabila kristninnar, gðta þau þó, sem 

inngángur til spádómsins eintómur, ekki náð lengra fram í tíman með 

sínar fyrirmyndanir, enn safnaðanna ástand, sem þau sördeilis viðkoma, 

leyfði, allra síst til þúsund ára ríkisins, hverju enginn af þeim asia- 

tisku söfnuðum var líkur, og hvert í sjálfu sör ekki heldur verður lfkt 

neinni annari tíð í hinni stríðandi kyrkju. Eg hefir aldrei uppástaðið, 

að bröfin væru partur at sjálfum spádóminum, heldur alleinasta í nákvæm- 

asta sambandi við hann, og finn þarfyrir ekkört framar verðt á að minn- 

ast, um þessar, að mínu áliti, ómerkilegu mótsagnir. Samt, þá eg laungu 

seinna fæ Ben gel að sjá, merki eg, að hann er ogsvo á þessu máli, að 

bröfin til safnaðanna hafi ekkört tillit til tímabila kristninnar, og ræður 

það af nokkrum röksemdum, sem mér sýnast lítt merkilegar; held eg því 

allsvegna við það eg hefi áður sagt, og meina mig það einninn fallsannað 

hafa í 47, 8, og með mörgum líkindum, sem fleiri munu og fundið hafa, 

og allir historíufróðir enn finna. 
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2. kapítuli. 

$..34. 

Áður eg hræri við hinum Öðrum kapítula og bröfunum 

til safnaðanna, verður nauðsynlegt að minnast á, að Dankell 

hefir útlagt opinberunina á mjög sérlegan hátt, nefnilega þann- 

inn, að innsiglin, sem fyrirkoma í henni, englarnir, sem bás 

súna, og bréfin til safnaða englanna, hvar af bvert um sig er 

sjö að tölu, göngur allt samsíðis hjá honum; og á þann máta, 

sem þó mun hafa kostað hann mesta ómak að uppfinna og 

heimfæra, kömst hann furðanlega vel út úr flestum tilburðum 

í kristninni, og sumpart samstemmandi spádóminum. Samt, 

jafnvel þo léttara kynni sýnast að sameina tilburði með spá- 

dómum einhvernveginn, þegar svo breiður vegur er valinn, 

að gjöra þrennslags útfærslur samsíða (sem hann þó ekki hefir 

gjört í þeim tilgángi, að létta sér ómak, heldur fallið uppá 

það af þeirri samstemmandi sjö tölu), þá sýnist þó, að hann 

sumstaðar hafi orðið að grípa til allt of smámunalegra mein- 

íngadeilda, til þess, að þær líklega gjæti verið málaðar í svo 
miklum og merkilegum spádómi, og fleiri slags, einúngis and- 

legra, heimfærsla, enn þörf var á, til þess hann gjæti náð sínu 

augnamiði; enn þótt forþénustu hans, og ástundun í að út- 

leggja Opinberunarbókina, sé ei að misvirða. Newton hefir 

gðngið meira beint til verks, og að ótaldri þeirri orsakalausu 

gátu, að byrja með spádómsins uppfyllíngu strax eptir Ne- 

rons daga, og ýmislegum, heldur veraldlegum, útleggíngum, 

brotið allvel ísinn í mörgu tilliti. Báðir fara þeir án efa 

skakkt, einsog allir aðrir eldri útleggjarar, í því, að heimfæra 

spádómsins seinni part einúngis uppá páfann og páfadóminn ; 

en Guldberg var það geymt, að uppgötva þann mikla mis- 

mun í milli páfadómsins og dýrsins af afgrunninu. Eg göt 

ekki haldið með Dankell í því, að láta þrennslags undir- 

stöðudeildir gánga samsíðis, og fylgi heldur þarí öðrum, því 

hversu myrk, sem bókin er, ætla og þó að hún gángi einfald- 

legar framm enn svo — einúngis skeniskt, eður með at- 

riðum eins og Guldberg segir — en að hún fari svoleitis 
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yfir sömu tímana optar undir ýmsum bílætum eður mismunandi, 

trúi eg ei; og vil sjá til, hvort hún götur ekki gengið fram 

reglulega, og þó sagt fyrir tilburðina í tímaröð, og það þann- 

inn, að flestir verði þeir merkilegri og verðugri til að segjast 

fyrirfram, enn smá- þrætur í kyrkjunni.  Lukkist það, göta 

menn söð, að það er ekki af hendíngu, að tímarnir fylgja hver 

öðrum á þann hátt, jafnvel þó bókin ekki sýnist að hafa mik- 

ið að segja um miðaldirnar frá sjöttu til fimtándu aldar, ut- 

an sem ágrip, sem ei var heldur von, um svo myrkar og verk- 

Unarlitlar tíðir í tilliti kristninnar, þá allar umbreytíngar í henn- 

ar ástandi skorti. það einúngis verður maður að hafa sér 

geymt, að útleggja í atriðum (flokkum tilburða) t. d.: gánga á 

einstöku stöðum, þegar nýtt efni kömur, sem heimtir það, nokk- 

uð til baka í tímanum, til þess að byrja nýtt atriði, þegar hið 

fyrra er úti; því hafi bókin framgángsrök með spádóminn 

(Plan), verður hún að vera eins í því og mörg vel skráð 

historíurit, að binda sig ekki ofríkt við áraraðir, því við það 

blandast tilburðirnir saman, og vefjast hverjir í aðra, jafnvel 

þó stu af ólíku eðli, og sýnist það jafnvel vera enn óviður- 

kvæmilegra í spádómi enn sögu. Vér víkjum nú fyrst til bröf- 

anna, sem eg kalla inngáng og fyrinmyndun alls spádómsins, 

í gögnum flest, en þó ekki öll, kristninnar historíu-tímabil. 

S. 35. 

„1. vers.: Og englinum safnaðarins í Ephesusborg skrifa 

„þú: þetta segir sá, sem heldur þeim sjö stjörnum i sinni 

„hægri hendi, sá sem göngur miðt í meðal þeirra sjö gullnu 

„ljósastjaka.“ 

„2. v.i Eg veit þín verk, og þitt erfiði, og þína þolinmæði, 

„að þú kannt ekki að umlíða hina vondu, og freistaðir 

„þeirra, sem segja sig að vera postula, og eru það ei, og 

„þú hefir fundið, að þeir voru lygarar.“ 

„3. vi Og þú hefir liðið og iðjað fyrir míns nafns sakir, og 

„þreyttist ekki.“ 
„4. v.: !En eg hefi þetta í móti bór, að þú hefir yfirgéfið 

„hinn fyrsta kjærleika.“ 
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„5. v.; Minnst á hvar frá þú ert fallinn, umvend þör og 
„gjör hin fyrri verkin; ef ekki, mun eg bráðlega koma til 

„þín, og burt flytja ljósastiku þína úr sínum stað, ef þú 

„umvendist ekki.“ 

„6. v.: það hefir þú, að þú hatar verk þeirra Nicólaíta, 

„hver eg einnig hata.“ 

„1. v.: Hver eyru hefir, hann heyri hvað Andinn segir sam- 

„kundunum; hverjum, sem yfirvinnur, þeim vil eg gðfa að 

„eta af lífströnu, sem er miðt í Guðs Paradís.“ 

Merkilegt er hér meðal annars, að Jesús hrósar þess þolin- 

mæði, sem ekki kann að umlíða þá vondu, m. m., það götur 

þá ekki verið röttskikkuð þolinmæði, að vera jafngildur í til- 

liti þeirra og falslærdóms. Annars er hægt að koma þessum 

versum saman við fyrsta innsiglið, einsog Dan kell gjörir, af 

því bréfið, þó það eiginlegast eigi við söfnuðinn í Ep hesus- 

borg, kömur allvel saman við hið fyrsta tímabil kristninnar, 

hvar til eg hefi áður sagt orsökina. Menn þurfa ekki lengi 

að aðgjæta hinna fyrstu kristnu framferði, líðanir, kyrkju - aga 

og þá spillíngu, sem innlæddist í annari og þriðju öld, fyrr 

enn maður finnur líkínguna, jafnvel þó þetta heyri ekki til 

hins eiginlega spádóms í bókinni, nema sem formáli. 

'S. 86. 

„8. v.: Og samkundunnar engli í Smyrna skrifa þú: þetta 

„segir sá hinn fyrsti og síðasti, sem var dauður, og er 

„orðinn lifandi.“ 

„9. v.: Eg veit þín verk, og þreyngíngu og örbyrgð, (þó ertu 

„auðugur) og lastan þeirra, sem segja sig vera Gyðínga, 

„en eru þó ekki, heldur eru þeir söfnuður satans.“ 

„10. v.: Hræóstu ekki þá hluti, sem þú átt að líða, sjá! 

„djöfullinn mun kasta nokkrum af yður í dyblissu, uppá 

„það þér verðið reyndir, og þér munuð hafa þreyngíngu í 

„10 daga; vertu trúr tilenda, þá vileg göfa þör lífsins kórónu.“ 

„ll. v.: Hver, sem hefir eyru, sá heyri hvað Andinn segir 

„söfnuðunum; þann, sem yfirvinnur, skal ekkört íllt sk af 

„hinum öðrum dauða.“ 
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Hinn fyrsti og hinn síðasti hér í 8.v. og annarstaðar, verð= 

ur einúngis sagt um hinn eilífa Guð, og er skírt sagtum Jesús. 

Hvað í 9. v. fylgir, má, einsog það eptirkomandi, nákvæm- 

ast hafa komið við söfnuðinum í Smyrna, en hversu sam- 

kvæmt er það ekki líka allri kristninni í þriðju öld? þá löt- 

ust og margir vera kristnir, sem voru kristinndómsins sanna 

mótstandara söfnuður; því þessir sjálfhyggnu villumenn gjörðu 

honum ekki litla hneixlun og óorð. Mundi Kristur ekki finna 

marga þvílíka nú í kyrkjunni? Hið 10. vers kömur mjög 

nærri ofsóknunum á þeim dögum, og sérílagi þeirra 10 daga 

þreyngíng samstemmir hinni síðustu 10 ára ofsókn, sð dagur 

tekinn fyrir ár, sem spádóms-venja er. 

$..37. 
„12. v.: Og safnaðarins engli í Pergamó skrifa þú: Þetta 

„Segir sá, sem hefir það hvassa tvíeggjaða sverð; 

„13. v.: eg veit þín verk, og hvar þú býr, þar sem satans 

„hásæti er, og þú heldur fast við mitt nafn, og afneitaðir 

„ekki minni trú, einnig á þeim dögum, þá Antípas minn 

„trúr vottur var, sem var deyddur hjá yður, þar satan býr.“ 

„14. v.: En eg hefir nokkra fáa hluti á móti þér, að þú hefir 
„þá þar, sem halda fast við lærdóm Balaams, er könndi 

„Balak að kasta hneixlun fyrir Ísraels börn, að eta af- 

„guða-offur og fremja hórdóma.“ 

„15. v.: Líka hefir þú og þá, sem halda fast við Nicóla- 

„íta lærdóma, sem eg hata.“ 

„16. v.: Umvend þér, en ef ei, þá mun eg skjótt koma til 

„þín, og berjast við þá með sverði míns munns.“ 

„17. v.: Hver, sem hefir eyru, sá heyri hvað Andinn segir 

„söfnuðunum — hverjum, sem yfirvinnur, þeim vil eg göfa 

„að eta af hinu fólgna manna, og eg vil göfa honum góð- 

„an vitnisburð, og með honum nýtt nafn, skrifað, sem eng- 

„inn þekkir nema sá, sem meðtekur það.“ 

Allt hlýtur væntanlega nákvæmast að eiga heima hjá söfnuð- 

inum í Pergamus, en hinnar fyrstu aldar kyrkjusaga er 

með öllu ófullkomin, fráteknu fyrsta hluta af athöfnum postul- 
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anna. það á líka ágjætlega heima hjá tímabilinu milli 314 og 

476, þá hið vestlæga rómverska ríki gökk til grunna, og máskö 

enn lengra ofan í tíðirnar. Satans hásæti var í hinu heiðna 

rómverska ríki meðan ofsóknirnar vöruðu, og á Júlíanus 

dögum, og smámunalega hvassortir, ókristilega þenkjandi hár- 

klofníngamenn, er villumenn kallast, höldu áfram að vekja ó- 

róa og þrætur; en réttkristnir héldu við trúna.  Antípas 

götur merkt réttskikkaða lærendur, sem þá voru ofsóktir 

og sumir drepnir; en Balaams lærdómur hinn andlega hór- 

dóm, hjátrú og afguðadýrkun á helgum mönnum og helguð- 

um hlutum, er þá tók að læðast inn; og Nicólaíta lærdóm- 

ur klerkdómsins. vaxandi sjálfhelgi, hofmóð, og ógipta og sum- 

part Óskírlífa stand; — „hver, sem hefir eyru að heyra,“ er 

Kristí eiginn talsháttur, sem aðrir, er prédika sinn eiginn vís- 

dóm, hafa ekki minnsta rétt til að taka sér í munn. 

S. 38. 
„18. v.: Og skrifa þú til safnaðarins- eengils í Thýyatíru: 

„Þessa hlnti segir Guðs sonur, sá augu hefir sem eldsloga, 
„og hans fætur sem skjært látún.“ 

„19. v.: Eg veit þín verk, þinn kjærleika, þiónustu og trú 

„og þolinmæði, og hin síðustu verkin meiri enn .hin fyrstu.“ 

„20. v.: En eg hefir nokkra fáa hluti á móti þér, að þú 

„lætur þá konu Jessabel, sem segir sig vera spákonu, 

„kénna, og villa mína þjóna hórdóma að drýgja, og eta 

„afguðafórnir.“ 

„21. v.: Og eg hefir göfið henni tíma, að hún skyldi umvenda 

„str frá hennar hórdómum, og hún hefir ekki umvendt sör.“ 

„22. v.: Sjá! eg kasta henni í rekkju, og þeim, sem með 

„henni hórdóm fremja, í mikla þreyngíngu, ef þeir ekki 

„umvenda sör frá þeirra verkum.“ 

„28. v.: Og hennar börn vil eg dauða deyða, og allir söfn- 

„uðir skulu meðkönna, að eg er hjartna og nýrna ránnsakari, 

„og eg vil gjalda hverjum einum af yður eptir yðar verkum.“ 

„24. v.; En yður segi eg, og hinum öðrum, sem eru í Thýa- 

„tíru, sem ekki hafa þennan lærdóm, og ekki hafa þekkt 
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„djúp satans (sem menn segja), ei vil eg öðrum þúnga 

„kasta á yður.“ 

„25. v.: þó hvað þör hafið, haldið þör því, þartil er eg köm.“ 

„26. v.: Hverjum, sem yfirvinnur, og varðveitir mín verk 

„allt til endans, þeim vil eg géfa vald yfir heiðnum 

„(þjóðunum).“ A 

„27. v.: Og hann skal stjórna þeim með járn - valdsprota, 
„0g sem pottamakara-kör skal hann sundurbrjóta þá.“ 

„28. v.: Eins og eg af mínum föður hefi meðtekið; og eg vil 

„gðfa honum morgunstjörnuna.“ 

„29. v.: Hver, sem hefir eyru, sá heyri hvað Andinn segir 

„söfnuðunum.“ 

Að þetta eigi sördeilis heima hjá Thýatíru-söfnuði efa eg 

ekki, en það samstemmir einninn einkar vel tímarúminu milli 

476 eður 500 til 774, þá páfinn var veraldlegur stjórnari, 

eður og til 800, þá Karl hinn mikli varð keisari, hvarum 

eg hlýt að auka nokkrum orðum. 

S. 39. 

Vitnisburðurinn í 19. v. er mikið samkvæmur vandlæt- 

íngu þeirra kristnu á þeim dögum í því, að hreinsa grund- 

vallarlærdómana, og því, sem nokkrir röttsinnaðir lærendur 

útstóðu; þó á það enn betur heima við seinna hluta hins fyrra 

tímabilsins, þar þessa tímabils kristinndómur var of almennt 

spilltur; hvar fyrir hver, sem vill, götur gjarnan látið tímabil 

(þetta) byrja strax á Constantínus's eður Júlíanus's dög- 

um. Að hið fyrra tímabil yrði þá mjög stutt, ríður á engu veru= 

legu, það hafði verið því merkilegra; einkum þar þessar 

heimfærslur bröfanna eru engin eiginlega viss tímarúm í spá- 

dómstíðinni, en einúngis göta komist til samlíkíngar við eina 

tíð eptir aðra, að svo miklu leiti þær gðta saman komið 

við hið eiginlega ástand safnaðanna á A síu. þanninn sýnist 

24. versið einkum hafa átt heima hjá Thýatíru- mönnum, 

isfnvel þó það kunni líka að heimfærast uppá seinni safnaði; 

en hvernveg hið 20. til 23., og þau þrjú samlögð, géta eins 

3 
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vel náð til hins fyrstnefnda safnaðar, sem til seinni tíða, 

held eg sð ókunnugt. 

S. 40. 
Hvað sú kona Jessabel hefir gétað verið hjá Th ýa- 

tíru-mönnum, er mör óþekkjanlegt; en hvað hún er í hinni 

miklu seinni tíðar kyrkju, liggur varla undir nokkrum efa, 

einkum þar hún í safnaðaröðinni útmálast nærst eptir áður 

umtalaða byrjaða hórdóma, en opinberanin seinna málar eina 

miklu hóru. Jehú kallaði hina fornu Jessabel hóru, eink- 

um í tilliti hennar afguðadýrkunar, hver alla ritnínguna í gðgn- 

um nefnist hórdómur. þvílík er og svo þessi, ein tælandi 
afguðadýrkunar kyrkja, í kyrkjunni (kristninni), hvar í helzt 

síðarmeir sú rómverska kyrkja hafði afburð; henni sýnist og 

bezt til heyra, að hún lözt vera spákona, því hún vildi álít- 

ast óbrigðul; henni varð göfinn umvendunartími, og hún sýkt- 

ist, og hennar áhángendur liðu þreyngíngar, þá Gotar og 

Lángbarðar, og enn þar eptir yfirgángur Serkja og fleiri 

óhamíngjur, þjökuðu henni. 

S. 41. 

Í 23. v.: eignar Jesús sör enn) þá eiginlegleika, sem 

eru Guðs eins. Menn sjá hör ásamt, hversu öldúngis ógild 

er þeirra ástæða, sem vitna um það til ritníngar-orða, að Guð 

vilji dæma hvern eptir verkum sínum, en ekkört eptir falskri 

trú; því hör, einsog á fleirum stöðum, kallar Kristur vantrú, 

hjátrú og íllan tilgáng eins vel verk, sem útvortis lesti. Ann- 

ars vill hann hlífa þeim, bæði í Thýatíru, og síðar meir í 

villtri kyrkju, sem vegna þeirrar afvegaleizlu, er þeir gátu ei 

mótstaðið, eru orðnir hjátrúarsamir í söfnuðinum og þekkja 

ekki satans djúp, gátu ekki vitað hversu háttað var ráng- 

látra og rángjarnra biskupa og páfa íllsku, líta á þá í ein- 

feldni sinni, meðan þeir ei höfðu gjört sig berari, og höldu 

þá jafnvel Krists umboðsmenn, en þó í öðru óttuðust Guð. 



$S. 42. 

Hið 26., 27. og 28. v. göt eg ekki skilið að eiginlega. 

hafi átt heima hjá Thýatíru-mönnum utan að því leiti, að 
allar guðhræddar manneskjur kunna vænta náðarlauna af Guði 

í eilífðinni; en þau hafa þekkjanlega tillit til komandi síðustu 

tíða, þá sannleikans trúir áhángendur skulu fá andlegt vald 
yfir heiminum, með því að taka hlutdeild í síns konúngs 
mikla sigri yfir því honum á móti uppreistarsama veraldar 

fólki, á hvað og svo margir spádómar benda; þeir skulu þá 

ríkja með krapti, og þeir óguðlegu og frásnúnu í sinni munu 

sundurknúsast af þeim krapti, bæði að því, sem áhrærir allar 

þeirra ástæður, sem kollsteypast skulu, og götu þeirra eða 
megn til að setja sig á móti sannleikanum; þá skal þeim 

trúu kristnu gðfast morgunstjarnan, það er hinn mesti ljómi 

og vegsemd í könnenda-valdinu, sem mun formyrkva allar 

heimsins pretta-vísdóms greinir og gjöra þær svívirðulegar !. 

3. kapítuli. 

S. 43. 
„1. vers: Og skrifa þú engli safnaðarins í Sardes: þetta 

„segir sá, sem hefir þá sjö Guðs Anda, og stjörnurnar sjö, 

„eg veit þín verk, að þú hefir það nafn, að þú lifir og ert 

„(þó) dauður.“ 

„2. v.: Vertu vakandi, og styrk aðra hluti, sem deya ætla, 

„því eg hefir eigi fundið þín verk fullkomin fyrir Guði.“ 

„ð. v.: Minnstu þarfyrir á, hvernig þú hefir meðtekið og 

„heyrt, og varðveit það, og vend þér um. því ef þú vilt 

1) Í þriðju Leetion sinni yfir þennan kapítula afmálar áðurnefndur ensk- 

ur rithöfundur Williams núverandi ástand þeirra safnaða, sem þessi bröf 

eru tilskrifað, einsog uppfyllíngu hótana þeirra, er bréfin hafa í sér, og er 

það líka all-undarlegt, og sýnir með öðru bókarinnar guðdómlegleika. 

En annars mótmælir höfundurinn mör hör hvergi, ei heldur nokkurstaðar 

í 3., 4. og ð. kapítulum allt til enda; heldur samsinnir mör í öllu, nema 

beirri ómerkilegu gátu, sem áður er gðtið, og þó eptir Túller, og búið 
er að sanna merglausa, og enn framar skal sanna að svo sð. 

3 
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„ekki vaka, skal eg koma yfir þig sem þjófur, og skaltu 

„ekki vita á hverri stundu eg mun koma yfir þig.“ 

„á. v.: þú hefir líka fáein nöfn í Sardes, sem ekki hafa 
„saurgað sín klæði, og þeir munu gánga með mör í hvít- 

„um klæðum, því þeir eru þess verðugir.“ 

„5.v.: Sá, sem yfirvinnur, skal með hvítum klæðum klæddur verða, 

„og eg mun ekki afmá hans nafn af lífsbókinni, og eg vil 

„játa hans nafn fyrir mínum föður og fyrir hans englum.“ 

„6. v.: Sá, sem hefir eyru, heyri hvað Andinn segir söfn- 

„uðunum.“ 

Fyrir utan hvað þetta á sörílagi heima hjá söfnuðinum í Sar- 

des, viljum vör enn framar sjá, hvern veg það samsvarar 

kristninnar tímabili frá 800 til 1517. 

S. 44. 

Á þessu tímarúmi var það nákvæmlega satt, sem stend- 

ur Í 1. versi. Kristinndómurinn var kallaður að lifa, en var 

þó dauður; viðvörunin í hinu 3. er og eins þekkjanlega máta- 
leg, svo að hún enganveginn gat betur, og ekki nærri eins 

vel, heimfærst uppá nokkurn hlut í heiminum, sem þá uppá 

hann. Höfðu menn meðtekið þann veg Guðs orð og heyrt það 

frá upphafi, að þeir skyldi offra Kristi líkama og blóði á altari 

einu, tilbiðja dauða, helga menn, bílæti og krossa, lifa ógiptir, 

píska sig, fara pílagrímsferðir, sækja aflát til páfans, og annað fleira 

þvílíkt? Í 4. versinu er talað um, að þó væri þar nokkrar ósaurg- 

aðar persónur. Hvenær hefir slíkt verið svo auðþekkjanlegt, sem 

undir páfans yfirdrottnun? Munu það hafa verið þeir á þeim tímum 

fyrir Manichæa villu úthrópuðu Paulicianar, Walden- 

sar, Wiclifítarog Hússítar? Skyldi menn nú þurfa meira 

tilað sanna, að þessi bréf ná til seinni tíða, þá gæti menn tilfært 

Krlstí úthrópun seinast í hverju þeirra: hver, sem hefir eyru 

að heyra; sá talsháttur hans hefir tillit til allra tíða manna 

og ekki einúngis safnaðanna á Asíu. Í 5. versi ssgir hann, 

að hann ekki vilji afmá (útslötta) áður nefndra meðkönnenda 

nöfn af lífsins bók; mun það ekki samstemma öldúngis því, 

sem hann segir hjá guðspjallamanninum Jóhannesi: „eg 
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gðf það eilífa líf“? Og hans talsháttur hör í 5. versi, því, sem 

hann segir hjá guðspjallamanninum: „mannsins sonur mun 

meðkönna hann fyrir Guðs englum“? Sannlega mjög mörg af 

hans orðtökum hjá guðspjallamönnunum, en allra helzt hjá J ó- 

hannesi, fyrirkoma tíót í þessari bók framar enn nokkurstaðar. 

S. 45. 
„1. v.t Og skrifa þú safnaðarins engli í Philadelphíu: 

„þessa hluti segir hinn heilagi, hinn sanni, sá, sem hefir 

„Davíðs lykil, sem lýkur upp og enginn lokar aptur, sem 

„apturlokar, og enginn lýkur upp.“ 

„8. v.: Eg veit þín verk. Sjál eg lét fyrir þér opnar dyr 

„og enginn fær þeim aptur lokað; því að þú hefir lítinn krapt, 

„og hefir varðveitt mitt orð, og afneitaðir ekki mínu nafni.“ 

„9. v.: Sjál eg göf nokkra af satans söfnuði, sem segjast vera 

„Gyðíngar, og eru ekki, en ljúga. Sjá! eg vil gjöra þeim, 

„að þeir skulu koma og tilbiðja fyrir þínum fótum, og þeir 

„skulu þekkja, að eg hefir elskað þig.“ 

„10. v.: Með því þú hefir varðveitt mitt þolinmæðisorð, 

„man eg einninn varðveita þig á freistíngartímanum, sem 

„koma mun yfir allt jarðríki, til að freista þeirra, sem á 

„jörðu búa.“ 

„ll. v.: Sjá! eg köm snarlega; haldtu við það þú hefir, svo 

„enginn taki þína kórónu.“ 

„12. v.: Þann, sem yfirvinnur, mun eg gjöra að stólpa í 

„musteri Guðs míns, og hann skal ei meir útgánga og á 

„hann vil eg skrifa nafn Guðs míns, og nafn borgar Guðs 

„míns hinnar nýu Jerúsalem, sém kömur ofan af himni 

„frá Guði mínum, og mitt hið nýa nafn.“ 

„18. v.: Hver, sem hefir eyru, heyri hvað Andinn segir 

„söfnuðunum.“ 
Þar bröfið sérdeilis viðkömur söfnuðinum í Philadelphíu, 

þó nú ekki auðveldt sé að heimfæra mikið af því uppá hann, 

kynni það máskð ekki eins fyllilega og hin fyrri, að sam- 

stemma framhaldi fjærlægra seinni alda; þó, ef þau öll skulu 

benda nokkuð til þeirra, svo lengi, sem Asíu safnaða tala 
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gat hrokkið til að berast saman við mismunandi tímabil hvort 

eptir annað í kristninni, viljum vör líta eptir, hvort það er mögu- 

legt, að svo miklu leiti samstemma orðið götur við nokkurn 

einstakan söfnuð á Asíu, að þessi í Philadelphíu hafi 

nokkra lýsíngu við tímabilið frá 1517 til enda seytjándu ald- 

ar, eða lengra, eða styttra, sem hverjum sýnist réttast. það 

er líkindalaust, að vænta samstemman finnist alltaf eins mikil, 

ella hefði náttúran ortið að umskapast, og vandhittast yrði það 

ætíð að verða, að hinir seinast nefndu safnaðir hitti fyrir sör 

líka tíð sör á seinni öldum, og það seinast í aldaröðinni. Láta 

má maður sér nægja, ef ekkört mjög stórum ólíkt fyrir köm- 

ur þar við. 

S. 46. 

Í 7. versi afmálar Kristur sig sem manneskju með guð- 

dómlegri makt, og í 8. segir hann, að hann hafi géfið sínum 

þjónum opnar dyr, sem enginn gat apturlokað; að hann hafi 

gjört það fyrir söfnuðinn í Philadelphíu vita menn ekk- 

örtum; þó verður það að hafa verið svo, en, að því eg ætla, 

í því, sem lítið var nafnkönnt, fyrst það er gleymt; en fyr- 

ir Jóhann Húss og hans eptirkomendur, einkum Lúther, 

og eg þori líka segja Áwingli, hefir hann efalaust gjört 

það; svo nú meiga menn upphrópa með furðu: hvað! sam- 

stemma ennþá nafnkönndustu tilburðir í tímaröð bröfunum í 

þeirra röð? Og það verður ekki annað enn sannað. Eptir 

kríngumstæðum sýndist sem ekkört nema guðdómlegur mátt- 

ur gjæti gjört ómögulegt að loka þeim dyrum, sem hann upp- 

lauk fyrir þeim. Guðs orðs þekkíngardyr voru áður svo 

opt apturluktar, og þó sýnist sem hinir fyrri sannleiksjátend- 

ur (Waldensar og Hússítar) fái hör fyrirheitið, einsog 

hann hefði sagt: sá sannleiki þér fylgið, skal vissulega sigra 

þegar eg lýk dyrunum upp fyrir alvöru, og þeim skal ei 

verða lokað aptur; því til þeirra yfirhöfuð talar hann seinna, 

þar hann segir: Þú hefir varðveitt mitt orð, 0. s. fry. þarámóti 

varð lokað dyrum fyrir hinum, sem þá vildu ekki meðtaka 
sannleikann. Vér sjáum þessvegna, að hið helzta af bröfinu 
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til safnaðarins í Philadelphíu á nákvæmlega heima í 
áðurnefndu tímarúmi, og verður í sjálfu sör einn af hinum 

allramerkilegustu og sörlegustu (fráskildum) tilburðum, eins 

og áðurnefnt bréf er sérílagi, og hvorki líkt því, sem undan 

fer eða eptir kömur. Og þó Michaelis trúi ekki, að bréfin 

bendi til tíma í kristninni eptir röð, og máskö síst þetta, sýnist 

það vera ein hin mesta óheppni hans í útleggíngu þessarar 

bókar. Eptir hans áliti verða þá öll bréfin nærri tilgángs- 

laus fyrir seinni tíðir, og bókin sjálf án samstemmu og sam- 

anhengis, samanstandandi af fjærstæðum efnum, nefnilega ein- 

sömlum samlíkíngafullum hyrtara-bröfum og spádómssjónum, 

sem þeim eru öldúngis óviðkomandi; og þetta í móti bókar- 

innar eiginn vitnisburði, sem kallar stjörnurnar og ljósastjak- 

ana leyndan dóm, hvað öldúngis væri ósatt, ef þau hefði ekki 

tillit til neins annars enn safnaðanna í Asíu; hör við bæt- 

ist, að undarlegt mætti sýnast, að Kristur er sagður að halda 

þeim sjö stjörnum í hendinni og standa í milli sjö ljósastjaka, 

ef það ekkört annað skyldi merkja enn þá asíatisku söfn- 

uði; því hann hafði marga aðra og ætlaði lengur að vera 
kristninnar herra enn þeir safnaðir vöruðu við. Þþarámóti 

þegar stjörnurnar og ljósastikurnar merkja ásamt sjö tíma- 

rúm Í kristinndóminum, verður allt skiljanlegt, sb. spádóms- 

ins tvöföldu merkíngu kap. 17, v. 9. Margir útleggjendur eru 

mikið fyrir að gjöra sem minnst mögulegt er úr spádómanna 

meiníngu; en á þann máta fá þeir ekki annað út, enn að ekk- 

ört verður samstemma hjá þeim. því meira og vigtugara 

augnamið þarámóti, sem þeim er ætlað, þess þekkjanlegar 

uppfyllast þeir, sem von er, þar Guð fyrir segir enga smá- 

muni. það er sjálfsagt, að útleggjandinn má aldrei missa 

sjónar á því, sem saman á. 

S. 47. 

Að ýmislegir íllir og rángsnúnir spillendur trúarambót- 

arinnar, sem þó lötu af, kunni að virðast afmálaðir í 9. versi, 

er þó ei neitandi; maður kynni nefna hina fyrstu endurskír- 

ara og aðra uppreistar- og frekjutrúarmenn; en eg ætla þó, að 
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þessi grein hafi sérlegasta tillit til sjálfs Philadelphíu 

safnaðar, jafnvel þó maður géti ei, vegna sagnaskorts, sagt 
meira þar um. 

S. 48. 
Í 10. v. fá hinir trúu áhángendur sannleiksins fyrirheiti 

um, aldrei til fulls að eyðast af vantrúnni; eigi jafnvel þá, 

þegar dýrið af afgrunninu upprís; hver tíð verður að vera 

hin mikla freistíngartíð, sem kömur yfir allt jarðríki. 

S. 49. 
Þau orð: minn Guð, sem opt fyrirkoma í 12. versi, eru Jesú 

eiginn talsháttur; „eg fer til míns Guðs og yðar Guðs“ 

segir hann hjá guðspjallamanninum; og á hversu mörgum 

stöðum í þessari bók finna menn ekki Jesú eiginn talshætti; 

einkum þá, sem Jóhannes í guðspjalli sínu hefir uppteikn- 

að, samt þessa postula orðtak, Jóh. 1., o. s. frv., vilji menn 

að eins ekki lykja aptur augunum. 

S. 50. 
Þar eg stend ei uppá, að þettá rit sé neitt fullkomið 

verk, yfirlæt eg öðrum, sem lærðari eru og áhöld hafa betri, að 

útlista smáatvik þau og talshætti í spádóminum, sem eg 

köm ei við. 

Textinn skal samt innfærast hér heill. 

S. 51. 
„14. v.: Og engli satnaðarins í Laódíceu skrifa þú: Þetta 

„segir (sájsem heitir) Amen, sá trúfasti og sanni vottur, 

„upphaf sköpnunnar Guðs.“ 

„15. v.: Eg veit þín verk, að þú ert hvorki kaldur nö heit- 

„ur; æl að þú værir kaldur eða heitur.“ 

„16. v.: En af því þú ert volgur, og hvorki kaldur né heit- 

„ur, skal eg útspýta þör af munni mínum.“ 

„17. v.: þú segir; eg er auðugur og hefi öldúngis nóg, og 

„þarf einkis; og þú veizt ekki, að þú ert vesællog snauð 

„ur, blindur og nakinn.“ 
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„18. v.: Eg ræð þör til, að þú kaupir gull af mör, það í 

„€ldi er reynt, svo þú auðugur verðir, og hvít klæði, að 

„Mega klæðast í, svo að blygðun þíns nakleika verði ei 

„opinber; og smyr þín augu með augnasmyrslum, að þú 
„megir sjá.“ 

„19. v.: Þá, sem eg helzt elska, straffa eg og typta; svo ver 

„þú nú vandlátur og umvend þér.“ 

„20. v.: Sjál eg hefi lengi staðið fyrir dyrum, og klappa á 

„þær; ef nokkur vill heyra mína rödd, og uppljúka dyr- 

„um, til hans vil eg inngánga, og halda kvöldverð með 

„honum, og hann með mör.“ 

„21. v.: þeim, sem yfirvinnur, vil eg göfa að sitja með mör 

„á mínu hásæti, einsog eg hefir yfirunnið, og setti mig 

„hjá mínum föður á hans hásæti.“ 

„22. v.: Hver, sem hefir eyru, heyri hvað Andinn segir 

„söfnuðunum.“ Í 

Þetta kann nú alltsaman nákvæmast heima að eiga hjá söfn- 

inum í Laódíceu; vér viljum þó nú sjá, hvort það ekki líka, 

einsog allt hið undanfarna, götur, að minnstakosti að miklu 

leiti, komið saman við eitt tímabil í kristninni, t. d.: í 18. 

öld, og svo lángt ofan í tíðina, sem hver vill gjöra sér í hug. 

S. 52. 

Jafnvel þó það nú sýnist mör, sem eg hafi ekkert of- 

aukið í samlíkíngunum (samanburði) híngaðtil, já, þó líkíng- 

arnar Í mínum þaunkum sýnist enn stærri enn eg hefi talið, 

og meir enn venjulega í spádómum, líkt einsog í Daníels 

spá um ægyptsku og sýrlendsku konúngana, eða því nær; 

þá mun þó þessi samlíkíng og spádómsins uppfyllíng ætíð fá 

mótmæli af nokkrum, einúngis af því, að þeim er óviljugt, að 

það skuli svo vera. þeir mótmæla þá, þó þeir hafi allt í móti 

"str, en ekkört fyrir sér nema þetta: eg trúi því ekki, það 

gðtur ekki verið svo. Vissulega voru ekki margir spádómar 

1) Hvað merkileg og aðgjætsluverð eru þessi bröf, þau einustu sönnu 

himnabröf frá Jesú í hans hátign ! 



42 

sjáanlegar uppfylltir á Kristó á hans holdsvistardögum, enn 

mör sýnast þessir í veröldinni, og þó heimti hann með mikl- 

um rétti, að Gyðíngar skyldi prófa þá, og meðtaka þá sem 

uppfyllta. Teiknin ein voru þá ljósast framkomin af þeim 

um hann, og svo allir vissi. það er ogsvo hættulegt, að setja 

sig próflaust á móti spádómum í fyrstunni; því allir spádóm- 

ar eru þess eðlis, að þeir uppfyllast minnst þekkjanlega (fyr- 

ir almenníng) í byrjuninni, en síðan æ augljóslegar, þó svo, 

að laung millibil innfalla, til þess þeir verða öldúngis ljósir 

fyrir öllum sannsýnum; en á meðan hefir vantrúin svo vaxið 

hjá þeim, sem í fyrstunni höfðu hleypidóm í móti þeim, að 

þeir géta ekki lengur söð við bjartasta ljós. Um þvílíka rök- 

semdalausa neitendur götur maður ei annað sagt enn þetta 

gamla: sjáandi sjá þeir ekki, og heyrandi heyra þeir ekki, 

af því þeirra hjarta er forharðnað. 

S. 53. 
Þar er varla nokkur efi, að helzta orsökin, hvar fyrir svo 

margir neita, að spádómar samstemmi með seinni tíðar gángi, 

liggi í bröfunum, er, að þeir vilja ekki kannast við, að sú eða sú 

siðferðis afmálun safnaðanna eigi heima hjá þeim og þeirra tíðar 

mönnum. Þeir segja líklega sem hinir Gyðíngar: við viljum ekki 

vera þessara eða þessara lagsmenn, ekki erum við einsog þeir; en 

þeir þenkja þó að öllu leiti eins. Jeg er ekki Photiníani, 

ekki Sociníani, hugsar uppklárunarmaðurinn, eður máskð 

rðttara ratiónalistinn (svo kallaður skynsemdartrúarmað- 

ur), og látum skynsaman heiðíngja, sem er hlutdrægnislaus, 

dæma um, hann mun varla finna tvö egg hvort öðru líkara; 

jeg er ekki heiðíngi, segir deistinn, og hann er enn meira 

vantrúaður enn margir góðir heimspekíngar meðal heiðíngja, 

og ósamlíkjandi að guðhræðslu við hjátrúargjarnan almúga 

þeirra, hverjum hann ei vill heldur líkjast, og sé þetta ekki 

sagt til að dæma um allt hans framferði; síðan skal götið 

verða, í hverju hann götur verið dygðugur. það er ein- 

asta til að upplýsa nokkuð eðli þeirrar vantrúar, sem held- 

ur vill dirfast að neita einhverju, án þess að göta sannað, 
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að Guð hafi það ei opinberað, enn að meótaka það, hversu 

auðsýnilegt, sem það er, þegar það ekki fellur vilja mannsins. 

$.. 54. 

Ærið er það furðanlegt, að nær því til vorra daga höf- 

uðtilburðir og þánkafars einkönni kyrkjunnar skuli tímaköfl- 

um saman hafa verið álík safnaðanna þánkafari og líferni í 

bréfunum, og miklu undarlegra fyrir það, að ástand safnað- 

anna gat ei eptir eðli sínu verið eiginleg eða fullkomin spá 

um seinni aldir. Sýni menn mör nokkurt dæmi til, að mann- 

leg hyggindi eður forspá hafi hitt svo á ígðgnum aldaraéir, 

eður nokkurn annan stað í nokkurri ritgjörð, sem þanninn 

hefir gjört einasta mögulegt (líklegt þarf ei að segja), að heim- 

færa sig svo um 1700 ára tímaröð; eður sýni mör nokkra 

útleggíngu, sem eins náttúrlega götur heitið bréfanna hulda 

meiníng, hverra efni bókin sjálf kallar leyndan dóm. 

S. 55. 

Nú er náttúrlegt heimt sé af mör, að ef sex bréfin hafa 

gðtað komið saman við kristninnar tímabil, að eg skuli þá 

sýna, hverninn hið sjöunda géti það eins. Eg svara, 
að þó menn göti varla vænt þess, að samlíkíng géti 

alltaf haldið áfram, jafnvel í millum þess einstaka síð- 

asta bréfs og tíðarinnar, sem kom eptir trúarendurbótina, 

þar þó bréfin eru ekki spádómurinn sjálfur; vil eg þó prófa 

það, og spyr (ef eg göt sýnt þar nokkra líkíng): eru menn 

þá nokkru nær enn áður, að trúa því, að í bréfunum liggi 

huldir spádómar, sem inngángur til bókarinnar ? 

S. 56. 

Eg mætti spyrja: þekkja menn ekkört af vorrar tíðar eig= 

inlegleikum í þessu siðasta bréfi? Ekki sörílagi seinustu 

helftar 18. og fyrsta hluta 19. aldar, og jafnvel enn verandi 

tíðar könnimerki í tilliti fjöldans? Söfnuðurinn er í Laó- 

díceu; þeirri stjórn eða félagi, sem hrósar str af sjálfgjörf- 

um almenníngskjærleika, og hvar menn stóla uppá sitt eig- 
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ið, ekki á hærri máta annarstaðar að — nefnilega frá Guði, 

alls góðs gjafara — tilföngið réttlæti, þvílíkt félag ber með 

sanngirni það nafn. Sá trúfasti og sanni vottur talar til 

safnaðarins; hann vill þessvegna leiða hann til hins rétta 

sannleikskjærleika, og sannleikurinn er ei nema einn. Hefði 

manneskjan gétað vitað sannleikann af sjálfri sör í nærver- 

andi synduga ástandi, var óþarfi að Guð opinberaði neitt, því 

síður sendi henni sinn son einúngis til að könna. Svo burt 

með alla yfirnáttúrlega opinberaða þekkingu á Guði! og þetta 

mundu mennirnir helzt vilja, einkum á vorum dögum nokkrir 

vitríngar, sem þó eru skírðir uppá Kristum. Socrates vænti 

þó af Guðs gjæðsku, að hann mundi opinbera nokkuð um sig, 

og flestir heitíngjar hafa leitað forlíkunarmeðals. 

Srðil 

Hverninn Kristur er Guðs sképnu upphaf, kömur eigin- 

lega ekki mínum ásetníngi við að tala um; ritníngin segir, 

að allt sé skapað við (fyrir) hann; látum þar við blífa; hinn 

frumgötni götur hann kallast í fleiru, eður jafnvel öllu, tilliti. 

Sá, sem er fæddur frá eilífð, er líka eptir sinni hærri nátt- 

úru sá sanni frumgötni af öllum verum; en í tímanum sem 

maður, er hann frumburður svo sem sá fyrsti heilagi og sem 

kyrkjunnar upphaf, ásamt sem sá æðsti af öllum sköpnum, 

þar hans lægri náttúra er sameinuð Guði sjálfum; líka er hann 

sá frumgötni af hinum dánu manneskjum, sem upprisu; því 

hann reis upp af eiginn mætti, og svo víðt menn vita, fyrst- 

ur af öllum, til eilifs lífs. 

S. 58. 
Í 15. v. segir hann; „þú ert hvorki kaldur eða heitur.“ 

Eru margir kaldir eða heitir á vorum dögum? Er ekki sál- 

arinnar andlega upplyptíng til Guðs, upplyptíng vegna Guðs 

kjærleika í Kristó, hans pínu og forlíkunar, nærri því bann- 

færð, og nefnist jafnvel ýmislegum athlægilegum nöfnum (Svær- 

merie, mysticisme etc.)? Kulda er ekki heldur svo mikið af; 

menn láta einsog þeir hati ekki kristin trúarbrögð ; heldur 
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virði þau. Ekki þurfa menn að bera það í móti þessu, að 

óguðleiki og hyrðuleysi í trúarbrögðum hafi á öllum tíðum 

verið. Víst var kristinndómurinn svo að segja dauður eina 

tíð, einsog bröfið til Sardes bendir til, og af þeim eiginleg- 

leika hafa flestar tíðir haft nokkuð; á öllum tímum hefir hann 

og verið óröttilega skilinn af fjöldanum, þó ekki á þann hátt, 

sem rationalistarnir vilja halda, að hann eigi að inni- 

halda höfuð grundvallarástæður, sem hann inniheldur ekki; 

en helzt í því, að menn hafa ímyndað sör dauða trú og laus- 

legt ángur fyrir syndirnar að vera sáluhjálplegt — og var 

það nær kuldanum. — En hvenær hefir þarámóti þvílíkt ljós 

verið í trúarbrögðunum (almennt) sem á vorum dögum? svo 

margir uppfræddir þar í? svo vel kunnugir öllum þeirra könn- 

íngarhætti? og þó svo mikill fjöldi í samanburði við tölu 

þeirra rétt upplýstu, af þeim, sem hvorki eru kaldir né heitir ? 

Hvenær hafa menn verið jafn-skeytíngarlausir um lærdóms- 
kjarnann, sem nú, einkum nær enda aldarinnar? En máske 

enn önnur líkíng við söfnuðinn í Laódíceu falli betur í augu. 

S309. 

Þú segir það, eg er auðugur, vel að merkja orðinn auð- 

ugur, og hefi einkis þörf. Hvenær hafa mennirnir stólað 

meira uppá sjálfbyrgíngsskap og ætlað sig síður þurfa Gués 

andlegu náðar, enn á vorum dögum? þó maður gögnumlesi alla 

historíu, jafnvel páfadómsins myrkvu tíða, þá menn pískuðu 

sig og leituðu afláta, jafnvel heitninnar, þá menn grátandi til- 

báðu afguði, eður og svo Ísraelítanna forntíða, þá menn 

voru svo hræddir við guðdóminn, að ekki þóttust göta hreins- 

að sig nóg útvortis. Aldrei hefir almennt, helzt í samanburði 

við þekkínguna á Guði, sem mest ætti að uppvekja sannan 

virðíngarótta fyrir honum, verið svo lítill virðíngarótti. Hugsa 

menn ekki: eg er nógu góður, ef eg ekki með rökum verð 

ákjærður af mönnunum; að Guð fordæmi mig er ei hætt við; 

eg göt þá vel staðist með mín verk; Guð fyrirgöfur ófull- 
komleikann; framandi endurlausnar þarf eg ekki, hún göt- 

nr ekki hjálpað mör? Hefir Guð ekki göfið skynsemina? 
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Hún götur frelsað mig nóg; hans yfirnáttúrlegu náðar þarf eg 

ekki? Könna menn ekki líka þessvegna, að sjálfselskan sé einka 

grundvöllur allrar skyldu? Trúa menn ekki, að þetta sö út- 

veguð þekkíng af tíðarinnar upplýsíngu? Hafa ekki Guðs 

orðs þönarar könnt opinberlega þanninn á vorum dögum, svo 

að það eru ekki einúngis nokkurra óguðlegra eður óupplýstra 

innföll? Ög hvenær hefir kristinndómurinn fyrri verið svo 

ásigkominn? Er það ekki að segja: eg er orðinn auðugur, 

og hefi einkis þörf? Menn segi þó á hverri annari tíð: sú 

afmálun átti betur við hið almenna. 

S. 60. 

En Kristur segir til þvílíkra: „þú veizt ekki, að þú 

ert vesæll og snauður, blindur og nakinn.“  Vesælir eru þeir, 

þar þeir eru huggunarlausir í dauðanum; snauðir, því þeir 

fá ekki staðist fyrir Guði með sínum verkum, og eru af 

honum álitnir að hafa enga forþönustu; blindir, af því þeir 

þekkja ekki sitt sanna ástand, og þar fyrir utan er Guðs 

anda meiníng þeim heimska, sem þeir alls ekki göta skilið, 

einsog Faríscunum, við hverja Jesús sagði: en fyrir því að 

þör segið: vör sjáum, þá blífur yðar synd, nefnilega: þeirra 

vantrú, því ótal aðrar syndir höfðu þýngt þá einsog aðra 

menn, þó þeir hefðu ekki innbyrlað sér, að þeir sæi (væri 

öðrum visari); og naktir eru þeir, vegna þess þeir hafa ekk- 

ört að skýla sör með fyrir Guði, sem þekkir þeirra hjörtu, 

þar þeir ekki meótaka hans ráð til mannanna frelsunar nö 

elska hann þarfyrir, hvaraf þeirra vilji mundi hneigjast eptir 

honum, og þeirra syndir afmást í eilífðinni. þessum ræður 

Kristur til að kaupa gullið, sem í eldsglóðum er smelt og reynt, 

það er: hina sönnu kristnu trú, verkandi fyrir sterkan kjær- 

leika til Guðs og síns endurlausnara, hver og verður einasta rétta 

uppspretta til sannarlegs mannkjærleika. þessi trú er reynd í 

ofsóknum og allrahanda freistíngum, sem rationalistarnir 

mundu ekki standast, og deista lærdómur enganveginn 

gánga undir. Að sönnu hafa manneskjur orðið píslarvottar 

fyrir dáraskap sinn; en að verða píslarvottur fyrir kjær- 
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leika til endurlausnarans og sannleikann, er bæði miklu al- 

mennara, þegar nokkurt vandlæti fylgir kristinndóminum (og 

til vandlætis upphvetur Kristur engilinn í Laódíceu), og svo 

óendanlega miklu ágjætara, sem Guð er dáraskapnum; en þó 

samt sjálfir þeir, sem píslarvottar hafa gjörst fyrir dáraskap, 

hafa nokkuð ágjætara með sér — nefnilega hugstyrkinn — 

enn hinir sjálfhyggnu og eigingirndarfullu Farisear, af hverj- 

um ekki nokkur einn mundi verða píslarvottur fyrir sinn lær- 

dóm, hver þeir þó láta sem sé trúarbrögð og kristinndómur Í. 

1) Enganveginn var það mín meining, þá eg ritaði þessa útskýríngar-til- 

raun, að veröldin rött nú, þá þetta er skrifað, sð verri enn ætíð áður; 

svo fávitur er eg ekki; ekki heldur sú, að afsaka umlíðunarleysið (Into- 

lerancen), eður halda það, þegar það er í æsíngi sínum, betra enn mesta 

skeytíngarleysi, sem enn hefir sýnt sig á nokkru landi (undanteknu máskð 

Frakklandi í skölfíngartíðinni, hvar þó þá ásamt var umburðarleysi), mér er 

nær að trúa, að veröldin máskð aldrei, þá allt er samanborið (víst ekki 

í einstökum svokölluðum upplýstum löndum), hafi verið betri enn nú sem 

stendur. En þarámóti óttast eg fyrir, að þegar umburðarlyndið (Tole- 

rancen) er ekkört annað enn hyrðulaust jafngyldi og vanvirða á Guðs 

opinberun, en ef á betra veg er fært, máskö einsaman aldarháttarlinka; þá 

er það í Guðs auguur fullt svo íllt sem óskynsamlegasta vandlæti fyrir Guðs 

málefni; og að vör höfum allareiðu söð allt það versta, sem trúaræsíngur 

hefir af stað komið (í ransóknarröttinum og fleiru), en hvergi nærri. þær 

skölfilegu afleiðíngar enn þá, sem skeytíngarleysi, og sú rationalista 

könníng, er mótmælir Guðs orði, mun hafa með tímalengdinni, fái það yfir- 

hönd. — Skölfíngartíðin franska sýnir að eins nokkuð af því. Og þegar eg 

aðgæti, hversu skölfilegar afleiðíngar Guðs orðs umsnúníngur, manna setn- 

íngar grundvallaðar á manna drambsemi og öfug vandlætíng fyrir Guðs 

málefni, hefir haft, sýnist mör það bæði líkindalaust og Guðs réttlæti óvarð. 

ugt, að umsnúníngur á hans orði með vilja gjör, ellegar útskúfun þess, 

og forsmán höfð á hverjum, sem heldur sör við það, og þetta á meðan 

menn ennþá hafa orðsins sannfærandi krapt hjá sör, og reynslu allrar hist- 

oríu um þess sælu verkanir, og þaraðauki hafa svarið sig undir þess hlýðni, 

að þetta skyldi með tímanum hafa minna skölfilegar verkanir. Ekki um 

það að tala, að hverninn, sem veröldin er ásigkomin í öðrum hlutum, sýn- 

ist hún aldrei að hafa elskað meira sældarlíf og eigingirni, eða verið sam- 

vizkulausari í samanburði við sína þekkíngu, enn rétt nú, og þetta 
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S. 61. 

Í 19. og 20. v. lokkar Kristur mjög kjærlega hinar sjálf- 

hyggnu manneskjur til að fallast á hans lærdóm; hvar fyrir 
skyldi hann þanninn gjöra sér ómak fyrir að ávinna þá, sem 

með meiri mótþróa enn heiðíngjar, er aldrei hafa um hann 

heyrt, -útskúfa honum, eður þó lítilsvirða? Lángtum öðruvísi 

var Ísraelítunum gjört, þá þeir brutu lögmálið; ekki nærri 

svo kjærlega er söfnuðurinn í Sardes lokkaður. Hvað götur 

verið orsök til þess? Eg veit það ekki; en leyfast mætti 

mör að ágötska, að það séu einkum þrír hlutir; það fyrst, 

að Guð ann iðjusemi og upplýsíngu jafnvel í náttúrlegum 

efnum, mannúðlegri umgengni og útvortis góðleik, sem hann finn= 

ur hjá mörgum af þessum, í anda fráleitu, framar enn hjá fyrri- 

tíðarmönnum, og vill því heldur frelsa þá. I öðru lagi veit 

hann að þeir hafa yfirmáta miklar tælíngar af heimsaldar 

andanum og holdinu til sinna afvega, og það framknýr líka 

þá guðdómlegu gjæðsku hjá honum á vorum dögum, að láta 

svo yfirfljótanlega frambjóða oss sitt orð, og brýna það fyrir 

oss á kjærlegasta hátt, svo það samsvarar líka Jesú kjærlegu 

aðferð við engilinn af Laódíceu. Og í þriðja máta er hon- 

um ekki ókunnugt, að þeir munu með sínu þversnúna þánka- 

fari, en fegraða atferli, leiða yfir sig og sitt afkvæmi þær 

eru lestir þess eðlis, sem eptirdæmin sýna, að ekki svo auðveldlega útrým- 

ast einsog villusiðir og hjátrú; því þeir nærast og alast óaflátanlega af 

mannlegum hofmóð, girndasýki og sældarlyst, þremur hinum óstýrilátustu, 

ævarandi, saman Í eitt komnu, sinnis-sjúkdómum, og rött fyrir þessa sinn- 

is-sjúkdóma, að framfylgia þeim, iðjar rationalista lærdómnrinn. Mör 

sýnist aldeilis ólík grundvallar ástæðum hins evangeliska Guðs orðs, sú 

ákafa sókn, sem nú er eptir frelsi — optast taumlausu sjálfræði — hversa 

mikið gott, sem af frelsi þvi kynni orsakast í því, sem til stjórnarhags heyr- 

ir. Ól að þó ekki hver maður yrði með tímanum eins sjálfræðisgjarn (li- 

beral) í kristindóminum, og vör fengjum millíónir (ótölulegan fjölda) af 

samvizku-drottnum, í staðinn fyrir einn, sem er rött kjörinn; sörhvert 

band, eður taumur, verður þóhatað af Liberalistunum (beim, sem 

sækja eptir taumlausu frelsi). 
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allra stærstu ólukkur, og allrahræðilegasta straff eptirleiðis, 

sem hann gjarnan vildi afstýra. þannig sjáum vér, að áð- 

ur enn Gyðínganna stærsta óhamíngja gðkk yfir þá, voru 

þeir mest og kjærlegast aðvaraðir. Í 21. versi er og svo 
fyrirheitið hinum stærstu launum þeim, sem halda við sinn 

frelsara 'á þeim háskamestu tímum. Sýnist nokkuð í þessum 

tveimur paragraphum á undan enn þá ekki trúanlegt, 

munu menn finna fleiri rök fyrir því seinna. Að allir taki 

móti þeim, vænti eg ei eptir, en krefst, að ef nokkuð er 

sagt þeim berlega í móti, sannist það með öðru enn neit- 

un eður meiníngar umsnúníngi. Vilji nokkur bera það í 

móti, að á vorum dögum, sem hér eru nú haldnir líkir Laó- 

dícea söfnuðinum, taki nú sannur kristinndómur að sýna sig 

meir enn máskð nokkurntíma áður, þá minnist menn fyrst 

þess, að bréfanna sördeilis tillit er til sjálfra þeirra nefndu 

safnaða, en með tímalengdinni benda þau til mesta hluta 

kyrkjunnar lengsta partinn af hverju tímabili, en ekki til 

Þeirra manna, sem máskð um stutta tíð sýndu hör og hvar 

á sér kristinndómsins krapt. þar fyrir utan gjæti núverandi 

trúarboðar og aðrir Guðs menn álitist sem eptirleif af þeim 

um er talað í 3.kap., 7—10. v., ellegar forfeður þeirra, sem 

hör eptir stríða við dýrið, hverjir og seinna fyrirkoma í spá- 

dómi útaf fyrir sig. Í bröfinu til engilsins af Laódíceu 

gat tilbendíng til Þvílíkra ekki komið fyrir, því það flýtur af 
sjálfu sér, að ekki utan einslags hópur, nefnilega sá stærsti, 

verður samlíktur Laódíceu söfnuðinum; að tveir ólíkir hóp- 

ar göti samlíkst svo hálfvolgri kyrkju, væri móti sjálfu sér. 

Og hefði ekki verið í Sardesborg (sjálfri) nokkrar guð- 
hræddar sálir (sem engar sýnast verið hafa í Laódíceu), 
mundu þær ekki hafa verið nefndar í bröfinu til sardiska eng- 

ilsins, hvað margar ósaurgaðar, sem seinna hefði orðið til í páfa= 

dómstíðunum; hör (í Laódíceu) samstemmdi söfnuðurinn 

og seinni tíðin að öllu leiti. 

S. 62. 
Hver má nú ekki furða sig á bröfunum til safnaðanna 

og þeirra samstemmu við eptirkomandi tíðir! þó þau ekki 
4 
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kjæmi við þær í öllu saman, hefði ei verið undarlegt, þar 

þeirra eiginlegasta takmark voru sjálfir söfnuðirnir; en svo 

nákvæmlega hafa þau málað kristinndóms- tímabilanna ein- 

könni, að þau kunna að álítast fyrir það skiljanlegasta af Op- 

inberunarbókinni, hvar fyrir og svo márgir hafa skygnst nokk- 

uð inní þeirra útmálun tímanna, sem enga útleggíngu hafa 

verið færir um að gjöra yfir sjónirnar eða spádóminn sjálfan, 

hvern þó verður hægra að skilja vegna bréfanna. > Menn fá 

að sjá, hvort ekki hvað kömur til að samstemma öðru. 

S. 63. 

En — kynni menn segja — hafi bréfin málað kristinndómsins 

tímabil, og eru ekki nema sjö, og sjöunda tímabilið ætti að 

hitta á oss, yrðum vér að lifa á kristinndómsins seinasta tíma; 

já, svo er að sjá, en ekki öðruvísi enn seinna kömur fyrir í 

bókinni, um sjö höfuð á dýrinu, sem bar hóruna, sem líka á 

vorum dögum eru komin nær endalokum. Vér götum þó hvorki 

vitað hvað lengi sjöunda tímabilið varir, ei heldur kunnum 

vör að ætla, að bröfin nái með afmálunum sínum til þess tíma, 

þá dýrið af afgrunninu ríkir; þá verður ekki að tala um krist- 
na, söfnuði, heldur einúngis einstaka undirþrykkta kristna; 

en undireins og Krists kyrkja hefst aptur til.safnaðar og 

verður síðan ríkjandi á jörðunni, er hin samanhángandi tíð 

áður sundurslitin, og þareptir sýnist að hússtjórn Guðs verði 

nokkuð umbreytt. Nú viljum vör höreptir sjá, að dýrið af 

afgrunninu, samkvæmt spáðómunum er ekki komið ennþál. 

1) Ekki í útleggingu nokkurs bókarinnar orðs í 2., 3., 4, og 5. kapítula 

(sem eg hefl sagt Í nótunni á bls. 35), eru hinir ensku rithöfundar í minnsta 

máta. samþykkir mör, en þó í tilliti þessarar ætlunar í $ hérað ofan, þar 

hann kömur við þeirra höfuð-ástæðu og höfuð-knút bókarinnar; eg verð 

því nokkuð fyrirfram að tala um þetta atriði, og framsetja það, sem á að 

vera í móti mínu áiiti þessn efni viðkomandi. - Fyrst tilfærir Williams 

í athugasemd eptir Dr. John Gvise hvað talað er um syndarinnar mann 

2. Thess. 2.; hann segir, töður lærði maður, að merki menn hvern eptir 

annann (eður stand), en engan einstakan mann, og færir nokkurnveginn 

rök fyrir því, sem eg hyrði þá ei heldur um að mótmæla; þó götur mað- 

HI 

þr. 
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Jafnframt hjálpa þessi bröf, sem eptir mínum þaunkum vafa- 

laust hafa með ágripi lýst kyrkjunnar ástandi til vorra daga, 

ur ei fastráðið af röksemdum hans, að ekki kunni neinn einstakur að 

meinast sörílagi, þó að heil stött, eður maður eptir mann, væri þar mál- 

uð. AÐ hann og bæði hefir trúað því, og það er af mörgum í einu hljóði 

viðtekið, að vald hjns rómverska keisara hafi verið það, sem höldt þess- 

um syndarinnar manni aptur, kann vel að hafa sínar röksemdir; þó gjæti 

maður líka hugsað (ef þessi maður væri annað enn páfinn) til hverrar ann- 

arar Veraldlegrar yfirmaktar í leifum hins rómverska ríkis. Sð það hann 

(páfinn), sem Guldberg sjálfur sýnist að hafa trúað í sínum athuga- 

semdum við 2. Thess. 2., meinast keisaaravaldið sjálft víst. En Guld- 

berg trúir þó ekki, að dýrið af afgrunninu sé páfinn, eða neinn hans 

fylgjari. Hvað eg á þar um að sagja, er ekki vel skírt fyrir mör; en það 

sö eg, að postulinn segir um syndarinnar mann, að Drottinn með krapti 

sins anda múni taka hann burt í sinni tilkomu; að hann villi þessvegna, að 

manneskjurnar ekki hafi mektekið kjærleika til sannleiksins; og að hann 

eptir hans (postulans Páls) meiníugu sýnist að vera sá eiginlegi Anti- 

kristur, fullkomlega samstemmandi því litla horni hjá Daníel; hvað að 

vísu allt hefir stuðt að því, að páfinn, sumpart af því menn þekktu eng- 

an verri, og sumpart vegna þess menn höldu veraldar endi væri nálægur, varð 

almennt álitinn að vera þessi maður syndarinnar. En hvað fyrsta könni- 

merkið áhrærir, þá er trúlegt, að páfinn allareiðu verði burtu nokkru fyr- 

ir Krists tilkomu; hvað hinu öðru viðvíkur, géta menn ekki svo eiginiega 

sagt, að manneskjurnar hafi einkum verið blindaðar af skorti sannleiks- 

kjærleika, framar enn endrarnær, þann tíma páfinn kom upp, eður á þann 

hátt, sem þeir mundu verða, er af skeytíngarleysi og hatri á hinu opin- 

beraða orði, kynni afneita því, hvað nú er framar líklegt enn ómögulegt 

að á sinni tíð komi fram um mikinn fjölda. Og í tilliti til hins þriðja, 

mun ein stjórn eða þjóðarandi, sem hafnar og stríðir í móti kristinndómi, 

og sem ei er óþeinkanlegt, miklu líklegar meiga haldast hinn eiginlegi 

Antikristur, enn sjálfur páfinn; ekki að tala un að Paulus sýnist að gðfa 

til kynna, að þessi syndarinnar maður opinberist fyrst stuttu fyrir Drott- 

ins tilkomu, hvað varla verður sagt um páfann — þó afgjöri eg hör ekk- 

ert — vil sat framvegis leitast við að sanna, að hvort sem þessi mað- 

ur syndarinner er dýrið af afgrunninu (sem sýnist) eðnr ei, þá er áður- 

nefnda sköffilega dýr ekki komið enn; því sú útleggíng, að það sð hið 

sama dýr, sem hóran sat á, og þönti heuni, stenzt ekki; og Bengel, af 
a 
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að sínu leiti til, að bókin sé ekki margorð í að framsetja spá- 
dóminn um þann þarfyrir utan í öllu tilliti ómerkilega mið- 

aldur. Vör viljum nú víkja til að aðgjæta hana sjálfa og 
sjónirnar, sem allar leiðast fram í atriðum, svo að hvert at- 

riði (scena) færist út til enda áðurenn hið annað byrjar, þó 

mör síðar söður, neitar því líka. Við þetta tækifæri verð eg og svo minn- 

ast á, að Williams nefnir ýmsa upplýsendur spádúmsins, hverjir flestir 

halda við það gamla, að „páfinn og páfadómurinn einúngis sð bókarinnar 

höfuðknútur; en, eggðtei mikið sagt um þá, þarþær ástæðu - niðurskipanir, 

sem þeir fylgja, afmálast ekki ljóslega. þó steg, að einn b aptisti (einn 

þeirra, er ei skíra börn úng) hefir haft þá ætlun, að drekinn í Opinberun- 

arbókarinnar 20. kap. merki hið þýzka ríki, og vottarnir í 11. kap., borg- 

aralegs ug trúarbragða-frolsis talsmenn, sem er af þessháttar útleggíngum, 

er engri skoðun taka. Towers nokkurs ástæður hefi eg ekki söð, því 

síður hans röksemdir, utan hvað af hendíngu kann hör fyrirkoma af út- 

reikníngum.  Faber nokkur hefir haft sjálffundna ímyndun, og haft ei 

einúngis eptir öðrum eldri, tjáist og hafa gðfið snjallar röksemdir fyrir 

því, að hvorki dýrið af afgrunninu nð syndarinnar maður sö páfinn (skaði, 

að eg ei hefi söð þær), heldur guðleysisstjórn á Frakklandi. Samt 

kynni eg ætla, að nokkuð djarflegt væri að ákveða svo víst, þó sýnast 

mætti, að það sð sumra enskra þánkaháttur; en þó neita eg ekki, að mör 

finnst sem mörg líkindi mæli fyrir því, að rótin ítil þess umtalaða skrímsl- 

iskraptar hafi uppruna sinn frá því ríki — að fullyrða svo berlega og skjótt, 

treystist eg ei til. Að annars Williams og annara meiníng, sem haldið 

hafa dýrið af afgrunninu yrði papiskt ríki, orsakar mikið rugl í útlegg- 

fngunni og vandræði, mun sjást seinna. Líka hafa meiníngar um, að páf- 

inn væri Anti-Kristur, og einkum einhver viss papiskur drottnari á ó- 

röttum tíma, orsakað hjá frekjutrúarmönnum og fleirum, uppreistir og 

óskipun, hvað og Bengel játar í sinni ágjætu ritgjörð um von á Kristí 

komu. En að halda guðleysisríki fyrir Anti-Krist og guðlausa lær- 

endur fyrir falsspámanninn, götur ekkört réttilega íllt af sörleiðt. Flestra 

fornra útleggjenda og líka Bengels meiníng, að afgruunsdýrið sé hinn 

veralólegi páfadómnr svo kallaður og allar þar á byggðar tímareikníngs 

tilgátur, Virðast mör við þessa mína athugasemd veiktar, einsog þær hafa 

engum vel tekist; og vanmáttar þessarar útleggíngar mun enn framar verða 

sýndur og sannaður Í nærverandi ritgjörð minni, 
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það stundum taki fyrri til í tímanum enn hitt var fullendt; 
þarhjá fyrirkoma einstök höfuðatriði (Hoved - scener), Í hver- 

jum önnur smærri og nákvæmlega útfærð eru svo sem undir- 

lögð þeim, og má nokkuð óhætt finna á samanhurðinum, hvern- 

inn það kömst heim. 

Önnur Deild. 

4. kapítuli. 

Undirbúníngur sjónanna. 

S.. 64. 

„1. vers: Eptir þessa hluti sá eg, og sjá! dyr lukust upp á 
„bimni, og hin fyrsta rödd, er eg hafði heyrt sem básúnu 

„við mig tala, sagði: stíg upp híngað, eg vil sýna þér þá 

„hluti , sem héreptir eiga að ské.“ 
„2. v.: Og þegar var eg í anda, og sjá! hásæti var sett á 

„himni, og á hásætinu sat nokkur.“ 

„3. V.: Og sá þar sat, var eins til að sjá, sem sá steinn 

„Jaspis og Sardis, og regnbogi var kríngum hásætið, 

líkur að sjá sem Smaragðus.“ 

„4. v.: Og allt í kríngum hásætið voru tuttugu og fjögur há- 

„sæti, og á þeim hásætum sá eg sitja tuttugu og fjóra öld- 

„únga, klædda hvítum klæðum, og höfðu á þeirra höfðum 

„gullkórónur.“ 

„ð. v.: Og af hásætinu útgengu eldíngar, þrumur og raddir, 

„og sjö blys með eld brunnu fyrir hásætinu, sem eru sjö 

„andar Guðs.“ 

„6. v.: Og fyrir hásætinu var glersjór, einsog christall, 
og miðt í hásætinu og kríngum hásætið fjögur dýr (lifandi) 

„full augna í bak og fyrir.“ 

„7. v.: Og hið fyrsta dýr (lifandi) var einsog ljón, og hið 
„annað dýr einsog kálfur, og hið þriðja dýr hafði ásjónu sem 

„Manneskja, og hið fjórða var einsog fljúgandi örn.“ 

„8. V.: Og hvert þeirra fjögra dýra (lifendra) hafði sex vængi 
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„umhverfis, og (þau) voru að innan full augna, og höfðu 

„enga hvíld dag eða nótt, segjandi: heilagur, heilagur, heilag- 
„ur, Drottinn Guð hinn almáttugi, sá, sem er, og sá, sem 

„var, Og sá, sem kömur.“ 

„9. v.: Og þá dýrin (þau lifendu) skyldu géfa honum dýrð 

„og lof og þökk, sem sat á hásætinu, þeim, sem lifir um 

„alla eilífð ;“ 

„10. v.: þá skyldi þeir tuttugu ög fjórir öldúngar falla fram 

„fyrir honum, sem á hásætinu sat, og tilbiðja þann, sem lifir 

„um alla eilífð, og fleygja sínum kórónum fram fyrir há- 

„sætið, segjandi: Drottinn!“ 

„11. v.: þú ert verðugur að meðtaka lof og dýrð og krapt- 

„inn, því þú hefir skapað alla hluti, og fyrir þinn vilja urðu 

„þeir og eru skapaðir.“ 
Um þennan heila kapítula vil eg ekki mikið tala; hinir gömlu 

hafa leitast við að útleggja eitt og annað af því, sem þarí 

er, þó ósamanhángandi, og meint sig finna þarí nokkra leynd- 

arðdóma, hvað líklegt er að st; en ei þvílíkir leyndardómar, 

sem hör sö um skrifað til þess, að manneskjan í nærverandi 

ástandi skuli þekkja þá. Öldúngarnir afmálast seinna í bók- 

inni sem sörlegir útvaldir menn, en dýrin hafa sumir ætlað 

merkti Guðspjallamennina; hvað ei er líklegt.  Guldberg 

kallar þau lifendur, hvert orð eg þarfyrir hefi innilukt striki 

hér við textann; og heldur, að þau, samkvæmt þeirra óteljandi 

augum, það er, hinum allramest útbreidda og dýpsta vísdómi, 

merki óvenjulega háar verur af engla flokkinum, er vör þekk- 

jum ekkert til. þetta er ekki ólíklegt, en verður ei framar 

upplýst, þar bókin gjörir það ekki. Annars er í öllu, sem 

hör er afmálað kríngum Guðs hásæti, enginn spádómur, held- 

ur er það talið á undan, til að vegsama Guðs hátign, sem 

drottnar yfir öllum eptirkomandi tilburðum, en nú vill upp- 

byrja að opinbera þá. 

5. kapítuli. 

S. 65. 

„1. vers: Og eg sá í hægri hendi þess, sem á hásætinu sat, 
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„eina bók, skrifaða utan og innan, innsiglaða með sjö inn- 

„siglum.“ 

2. v.: Og eg sá sterkan engil prödika með mikilli röddu: 

„hver er verðugur að uppljúka bókinni og brjóta hennar 

„innsigli?“ 

„3. v.t Og enginn á himnum eða jörðunni, nð undir jörðunni 

„gat upplokið bókinni, ei heldur stóð í hana.“ 

„á. v.: Og eg gröt mjög af því, að enginn varð fundinn verð- 

„ugur að ljúka upp bókinni, eða lesa, eða sjá í hana.“ 

„ð. V.r Og einn af öldúngunum sagði til mín: grát ekki, sjál 

„ljónið hefir unnið, sem er af ætt Júda, Davíðs rót, að 

„opna bókina, og brjóta hennar sjö innsigli.“ 

„6. v.: Og eg sá, og sjá! miðt í meðal hásætisins og þeirra 

„fjögra dýra (lifendra), og miðt í meðal öldúnganna, stóð eitt 

„lamb, eins og slátrað, sem hafði sjö horn, og sjö augu, 

„hver að eru sjö andar Guðs, útsendir í öll lönd.“ 

„1. V.t Og það kom og tók bókina af hægri hendi þess, sem 

„á hásætinu sat.“ 
„8. v.:.Og þá það hafði teklð bókina, föllu þau fjögur dýr 

„{lifandi) og þeir tuttugu og fjórir öldúngar fram fyrir 

„lambinu, og hver hafði hörpu, og gullskálar fullar rey- 

„kölsis, sem ern bænir heilagra.“ 
„9. v.: Og súngu nýan saung og sögðu: þú ert verðugur 

„að taka bókina, og brjóta hennar innsigli, því þú ert slátr- 

„áður, og keyptir oss til handa Guði með þínu blóði af 

„öllum kynkvíslum og túngum og fólki og heiðíngjum.“ 

„10. v.: Og hefir gjört oss að konúngum og prestum fyrir 

„Guði, og vör skulum stjórna yfir jörðunni.“ 

„ll. v.: Og eg sá og heyrði margra engla rödd kríngum 

„hásætið, og kríngum dýrin og öldúngana, og þeirra tala 

„var tíu þúsundsinnum tíu þúsundir, og þúsundsinnum 

„þúsundir“, 

„12. v.: sem sögðu með mikilli röddu: lambið, sem er slátr- 

„að, er verðugt, að meðtaka vald og ríkdóm og vísdóm og 

„styrkleika og dýrð og lof og blessun.“ 

„l3. v.:; Og hver sköpna, sem er á himnum og á jörðunni, 
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„og undir jörðunni, og Í hafinu, og allir hlutir, sem í þeim 

„eru, (það allt) heyrði eg segja: þeim, sem situr á hásæt- 

„inu og lambinu (sé) blessun og dýrð, og lof og kraptur 

„um alla eilífð.“ 

„14. v.: Og þau fjögur dýr (lifandi) sögðu: amen! og þeir 
„tuttugu og fjórir. öldúngar féllu fram, og tilbáðu þann, sem 

„lifir um alla eilífð.“ 

Líka þessi kapítuli er eintómis undirbúníngur einasta með 

þeim mismun, að hér meðtekur sonurinn eptir sínum mann- 

dómi dýrðina af Guði, og er síðan lofaður af sköpnunni. 

Fyrst er þess eilífa Guðs hátign fyrir sjónir sett, og þar næst 

þessi hátign meðtekin af Kristó sem manni, hvað í sinni röð. 

Svo fjærlægt er allt álitið allri frekjutrú, óreglu og óskipun. 

Annars verður þessa kapítula efni og orðatiltæki nokkuð 

meir um að talast. 

Saðbði 
Bókin, sem umtalast í fyrsta versi, er forlög tíðarinnar, 

sem hinn almáttugi; og alvísi Guð faðir hefir sett í sína eig- 

in hönd; hennar innihald í innsiglunum er í spádóminum fyrir 

sjónir sett, eptir því, sem innsiglin eru brotin upp, og skipt- 

ist eptir þeim í sjö tímabil, sem meðal annars ljóslega sýnir, 

að básúnurnar ekki eiga að vera samfara innsiglunum, einsog 

Dankell meinar; því öll sú ókomna tíð er innifalin einúng- 

is undir þeim sjö innsiglum, og því verða þær sjö básúnur 

að vera undirdeildir undir sjöunda innsiglinu, einsog Guld- 

berg og fleiri útleggendur hafa nákvæmlega sýnt. þessa 

örlaganna bók, sem máluð er undir mynd rollu nokkurrar, 

einsog fornmenn rituðu bækur á, gat engin sköpna á himni 

eða jörðu opnað (augljósa gjört). Syninum Jesú Kristó, ept- 

ir hans manndómi, var það einum göéfið. 

Sal 

Í 6. versi fyrirkðmur lambið (eitt bílæti Jesú Kristí, 

sem á vorum dögum ekki hefir sörlegt meðhald, síðan menn 

tóku til að vilja reka, að honum væri offrað fyrir syndina, 
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en sem Jóhannes skírari þó brúkaði, og Jóhannes 
guðspjallamaður uppskrifaði eptir honum, og sjálf þessi 

himneska sýn sannaði rétt að vera) einsog það, sem hásætinu 

nær enn nokkuð annað; þessi sjö horn sýna þess margfalda 

vald, og þau sjö augu margháttaðan vísdóm, og þessi vís- 

dómur, sem Jesús hefir, að því leiti hann er maður, er inni- 

falinn í heilags Anda ótakmarkaðri íbúð; allt eru það fjær- 

stæðar hugmyndir Gnostíka og annara svokallaðra villu- 

manna, en öldúngis samkvæmar öðrum ritníngarinnar vitnis- 

burðum. 

S. 68. 

Hið síðasta af lofsaungnum í 9. versi sýnist eiginlega 

undirtakast af öldúngunum, sem efalaust verða að vera mann- 

eskjur. Ef að þessi orð: keypt oss Guði til handa með þínu 

blóði, eiga líka að heimfærast til þeirra fjögra dýra (lifendu), 

yrði þau líka að vera af mannkyninu; en það sýnist, eptir 

því, sem þeim er lýst, ekki líklegt; og er það ofurgöfið hin- 

um lærðu að ransaka. 

Ná koma hér á eptir bílætin eður spádómurinn sjálfur. 

Fyrsta höfuð-atriði í bókinni, 
um þeirrar undirþrykktu kyrkju eður þeirra heiðnu ofsókna 

tíðir og kristinndómsins sigur. 

6. Kkapituli. 

S. 69. 

„1. vers: Og eg sá, að lambið opnaði eitt af þeim innsigl- 

„um og heyrði eitt af þeim fjórum dýrum (lifendum) segja 

„sem þrumurödd: kom, og sjá!“ 

„2. v.: Og eg sá, og sjá þú! hvítan hest, og sá, sem sat á 

„honum, hafði boga; og honum varð göfin kóróna, og hann 

„fór út, og hafði sigur, og hann átti að sigra.“ 

Newton, sem heldur, að Jóhannes hafi séð þessar sjón= 

ir á Nerons dögum, og fyrir Jerúsalems eyðíngu, gjör- 

ir úr þessum sigurherra Vespatíanana, sem líka útfærðu 
Guðs dóm yfir Gyðfngum; en það er nokkurnveginn sýnt, að 
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sú tíð var liðin, þegar Opinberunarbókin var skrifuð. Guld- 

berg og margir aðrir halda þaðsé Kristur sjálfur, en Dan- 

kell efar það, af því þessi ekki einsog Kristur brúkaði sverð 

síns munns, heldur boga, og segir hestar finnist í spádóms- 

stíl að merkja ráðgjafa eður aðstoðarmenn. þetta hefir álit; 

en þegar eg aðgjæti, að heiðnir keisarar, sem Dankell hör 

vill undirskilja, og gengu í móti kristninni, voru ekki sörleg- 

ir ofsóknarar hennar á nærsta mannsaldrinum eptir Domi- 

tíanus, þó Trajanus léti tæla sig þar til, svo þá þyrfti 

þanninn að mála sörílagi, og þar fyrir utan höfðu þeir ekki 

sigur með ofsóknum sínum, og enn síður áttu að sigra; þá 

er líkast að trúa Guldberg og hans meðvitnum, einkanlega 

þar vér fáum seinna að sjá i bókinni Kristum sjálfan í raun 

og hans heilaga sitjandi á hvítum hestum, til þess að gjöra 

enda á því stríði, sem hör byrjaðist. Hestarnir merkja þá 

ekki allstaðar ráðgjafa, heldur framsetjast að nokkru leiti til 

þess að göfa sigurherrum tignarlegt útlit. Menn kynni og 

segja ef menn vildi, að Kristur sjálfur sé hér ekki eiginlega 

málaður í persónu, heldur hans lærdómur, og þá gátu þeir, 

sem útbreiddu hann um veröldina, kallast hestarnir. En það 

er máskö hér ekki ætlað svo nákvæmlega til um hestana; 

hitt er víst, að Krists lærdómur fór út (fram) í veröldinni 

undrunarlega sigursæll á dögum keisaranna Nerva, Tra- 

jans, Hadríans og Antoníns hins góða, og vel að 

merkja, ei alleina hafði sigur, heldur og átti að sigra fram- 

vegis, sem ei verður sagt um ofsækjendur hans; hann varð 

þá kórónaður, og boginn götur merkt hans fljóta framgáng 

og lánga yfirflog; svo Bengel, sem eg seinna hefi stóð, finnst 

mör með engum líkindum göta heimfært þetta uppá sigur- 

sældir Trajans keisara í Austurvegi, eður aðrir, sem því 

fylgja; því eg veit víst, að Opinberunarbókin ekki er að lýsa 

veraldlegum stjórnendum, eiginlegleikum þeirra eða athöfnum, 

hvorki í þessu innsigli, né hinum nærstu, og hvergi. — Vigti 

menn röksemdirnar hvorutveggju. Enn þá til staðfestíngar, 

þá er þessi fyrsta spádóms- sjón í bókinni viðkomandi hinni 

stríðandi kyrkju, og hin síðasta er Kristur, líka svo á hvít- 
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nm hesti, sem bókin sjálf skýrir, svo hann jafnvel verður 
hér á þann hátt bæði hinn fyrsti og síðasti. — sörleg sam- 

stemma! — Menn sjá djúpa heilaga undirstöðu og niður- 

skipun í öllu, sem enginn frekjutrúarmaður hefði nokkurn- 

tíma gðtað hugsað svo reglulega, og aldrei hefir hugsað frá 

veraldar upphafi, því síður haldið við það alla bókina til enda; 

fyrst og seinast er Kristur sá, sem stríðir fyrir kyrkjuna; 

fáir hafa einusinni, eptir það þeir hafa þó söð og lesið spá- 

dóminn, hitt á þennan háa þánka, varla sjálfir hinir lærð- 

ustu (og mör eigna eg haun ekki nema að því leiti Guld- 

berg vekur mig), og hverninn átti þá Jóhannes, eða 

nokkur annar, að gðta komið fram með hann, miðt undir 

dýpstu frásörnumníngum, hvert þær væri sannar eða ímynd- 

aðar og haldið við hann til enda, og það án þess að taka 

eptir því? Ekki að tala um að fyrirsegja það, að kristinndóm- 

urinn skyldi sigra fyrst og seinast; hver gat það nema Guð ? Í 

Sa, 

„3. v.: Og þá það (lambið) lauk upp öðru innsigli, heyrði 

„eg hið annað dýr (lifanda) segja: kom og sjá!“ 

„á. v.: Og þar gökk út rauður hestur, og þeim, sem sat á 

„honum, varð göfið að taka friðinn burt af jörðunni. og að 

„þeir skyldi slátra hver öðrum, og honum varð gðfið sverð 

„mikið.“ 

Látum oss nákvæmlegar aðgjæta: 

Sjá 

Einsog Kristur sjálfur var hinn fyrsti í stríðinu móti Óó- 

vinum sinnar kyrkju, og verður hinn síðasti, koma nú fram 

hans herar til að typta þá mótþróanlegu; það eru óhamíngjur, 

sem fljóta af sjálfu sör, og ei verða umflúnar, hvar sem hans 

sanni lærdómur er vanvirðtur.  Guldberg, sem ekki vill 

2) Williams og hinir ensku ætla um þessa sjón sama og eg, vg hafa 

hverugir tekið það eptir öðrum; einasta er þeirra hugmynd miklu flókn- 

ari, Og eg held rugluð, sem bráðlega mun sýnast. 
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heimfæra uppá neitt ákveðið, og gjörði án efa þarí vel í sinni 

stöðu, jafnvel þó meira sð með, enn í móti, heimfærslum í til- 

liti umliðinna tíða, þegar þær sanna sífeldt spádóminn, og 

allrahelzt þegar háski nálægist, útleggur þó þetta um her- 

skáar tíðir, helzt innbyrðis, og Newton mun útleggja það 

sæmilega líklega.  þarámóti verður Dankell, vegna síns 

þúnga fyrirtækis, að láta básúnurnar verða samfara innsigla 

unum, neyddur til að teygja þessa innsiglis tíma allt ofan til 

hinnar þriðju aldar, og eins lengja þau, sem þareptir koma, 

hvar við útleggíngin verður þekkjanlega ósamkvæmari þeim 

tíðum, sem hann tekur til; og þetta þénar, meðal annars, til 

að sanna spádóminn, að hver misleikur í tímareikníngnum 

gjörir hann óskiljanlegri. Hið vissasta mun verða, að venda 

„augunum til tímarúmsins frá dauða Antoníns hins góða, 

til einveldis Severuss. Á Antoníns dögum var svo rík= 

ur friður, að aldrei hefir þvílíkur verið á jörðunni. Í 24 ár 

var engin styrjöld, sem sagnafræðin veit af, frá Ganges 

fljóti vestur til Herculis stólpa, og frá Saharu eyðimörk 

til elfar norður; þvílíkt verður ekki sagt um Augustus'sbeztu 

tíðir, en eptir hans dauða á dögum Marcus's Aurelius's 

hófst ofsókn móti kristninni, og undir eins urðu Rómverjar 

yfirfallnir af sextán þýzkum, sarmatiskum og norðurlenzkum 

þjóðum og þúngri drepsótt, einninn styrjöld milli keisarans 

Partha og Avidiuss's Cassius's, er þá kom upp; og 

litlu síðar varð hin mesta innbyrðis styrjöld í milli Severus's 

og hans meðbiðla um ríkið. Friðurinn veik burt af jörðunni 
með Antoninusi góða, og kom aldrei aptur, allt til vorra 

tíma, slíkur, sem á hans dögum var. Hver gat um æfin- 

lega tímaröð fyrirsagt þetta nema Guð? 

1) Hvað þetta innsigli áhrærir, heldur Williams ekki nauðsyn að fara 

eptir hans fyrir sig tekinni meiníngu (að spádómurinn byrji skömmu eptir 

Kristi daga) svo nákvæmlega, að menn reikni lansiglin fyrir timabil slík, 

að hvert fylgi fast eptir öðru, ætlar þó að þetta komi við tilhurðunum 

við Jerúsalems eydíngu, og talað sð um burttokníngu friðarins milli 

Rómverja og Gyðínga. Menn dæmi hlatdrægnislaust, hvort ekki mín ná- 
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Sa: 

„0. v.! Og þá það (lambið) lauk upp þriðja innsigli, þá heyrði 

„eg hið þriðja dýr (lifanda) segja: kom og sjá! og eg sá, 

„og sjá þú! svartan hest, og sá, sem sat á honum, hafði 
„met (mundáng) í hendi sér.“ 

„6. v.: Og eg heyrði rödd eina, meðal þeirra fjögra dýra 
„(lifendra), einn mælir hveitis fyrir einn peníng (denaria) og 

„þrjá mæla byggs fyrir einn peníng (denaria), og þú skalt 

„ekki gjöra olíu og víni skaða.“ 

Hér eru aptur mismunandi útleggíngar, jafnvel þó bæti hið 

undanfarna og eptirkomandi sýni hverri tíð það tilheyrir. 

Q.i3. 

Dankell, sem eptir sínu undirlagi, teygir þetta og heim= 

færir til daga Constantínus's og Ariana deilu, útlegg- 

ur hör efalaust allt of andlega; því sumpart á spádómur ei 

einúngis að afmála andlegt ástand, heldur og líka veraldlegt 

það, sem kyrkjunni viðkömur og hennar ofsækjendum; sum= 

part er þetta svo lángt niðursett í tímann til að koma því 

saman við básúnurnar, að því verður ekki samsinnt. því með 

því, að láta ekki básúnurnar vera innifaldar í seinasta inn= 

siglinu, og innsiglin innihalda alla kyrkjunnar stríðstíð, missa 

menn sjónar á undirstöðu í bókinni; og eptirfylgjandi hlut= 

ir, sem finnast í innsiglunum, eru þekkjanlega uppfylltir fyrri 

enn Constantínus tók ríki. þar með eru ekki keisaranna 

persónur afmálaðar, sem nokkrir meina stu þeir, sem sátu á 

hestunum, heldur Krists stríðsmenn, sem refsuðu ofsækjend- 

kvæma heimfærsla uppá tíðir, sem hver er næst annari, ogekki heldur fylgir 

Bengel í því, að hverfa apturtil Trajans daga, ogeinkum í tilliti burt- 

tekníngar friðarins af jörðunni með dauða Antonins góða, og það æfinlega 

hefir meiri líkindi fyrir sér enn annara ætlanir. Fyrir hins nefnda An- 

toniuss daga var enginn stöðugur friður á nokkru landi, og eptir þá kom 

hann aldrei aptur, hvorki í kyrkjunni nð í ríkjunum. En þvílík trublun 

og ósamþykki í ætlunum manna kömur af fyrirfram inndrukknum meiníng- 

um, sem ekki setja rétt niður þann tíma, sem byrja skal á frá að telja; 

som hör vora Domitíans fráfalla tíðir. 
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unum, annaðhvort styrjöld, drepsótt eða húngur. Guldberg 

útleggur þessa sjón beint fram um gróðurleysi og húngurs- 

neyð, þá daglaunamaður sá, sem innvann einn denaria á dag, 

gat ekki hjálpað húsi sínu, þá allt var svo dýrt: þó menn 

haldi með Dankell að olían og vínið, sem ekki mátti spilla, 

eigi að skiljast um Guðs anda gleði og huggun í orðinu, og 

þessvegna hljóti líka að ætla að kornið „sé eitthvað andlegt, 

sem þó er ei gott að koma saman, þar hör er ei verið að 

tala um þreyngíngar kristinna, gjæti maður helzt skilið fyrir 

brauðið þá almennu Guðs þjónustu, sem varð dýr í eptir- 

fylgjandi ofsóknatíð, en við olíuna og vínið, trúarinnar sanna 

krapt. En eg vildi gjarnan umflýa slíkar margþýðandi út- 

leggíngar, helzt þar óvíða í Opinberunarbókinni gtfst efni til 

þeirra; því hún setur optast fyrir sjónir einúngis mikilvæga 

hluti með sterkum afmálunum; allt tvíræðt og litilvægt er í 

móti hennar anda. Að hör þá sé, að minni meiníngu, einn 

af hinum myrkvari stöðum, kann að koma til af því, að spá- 

dómurinn líti hör meira til að fylgja tímaröðinni, og finni 

ekki fyrir sör, í milli hins fyrri umgétna merkilega tímabils 

og hins eptirkomanda, sem er eins merkilegt, en hann vill 

ekki blanda saman með öðru ómerkilegu, neitt framar nátt- 

úrlegt, að afmála undir þriðja innsiglinu, enn harðinda tíð — 

heldur enn svo nauðsynlegt þyki að leggja þetta innsigli svo 

nákvæmlega út; þó sýnist Guldberg hafa þekkt þvílíkt ástand 

í byrjun þriðju aldar, en hann líka mikill historíumaður. Svo 

mikið er auðvitað, bæði af því, hvað greinilega hið undan- 

farna sýnir sig, og svo það, sem eptirkðmur, að þetta inn- 

sigli inniheldur fyrra hluta þriðju aldar, og um þann tíma er 

eg ekki nógu sagnafróður til að útskýra, hverninn spádóm- 

urinn allra nákvæmlegast hefir framkomið; samt hljóta efa- 

laust á dögum Severus's keisara og þeirra, sem eptir hann 

komu, hver tíð mjög var ókyrr, og hafði með sör bæði styr- 

jöld og ofsóknir, og mjög slæma og plágugjarna stjórnendur, 

t. d.: Heliogabalus, að hafa verið harðindi og hryggi- 

legar ástæður, 
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S. 74. 
„1. v.: Og þá það (lambið) opnaði hið fjórða innsigli, heyrði 

„eg rödd hins fjórða dýrsins (lifanda) segja: kom og 

„sjá! 

„8. v.: Og eg sá, og sjá þúl bleikan hest, og sá Þar sat 

„á honum, hét Dauði og Helvíti (gröfin, djúpið) fylgdi ept- 

„ir honum, og honum varð göfið vald til að deyða hinn fjórða 

„part á jörðunni með sverði og með húngri, og með drep- 

„sótt, og fyrir (villu)- dýrin á jörðunni.“ 

Látum oss nú sjá, hverninn þetta kömur beim. 

Qiii7ð, 

Dankell, sem meir og meir dregur innsiglin oflángt 

ofan í tíðina, heimfærir þetta til ógna þjóðaflutnínganna og 

yfirgángs útlendra (barbariskra) þjóða; en þó þær væri óg- 

urlegar, jöfnuðust þær þó ekki að ógnun við hinn seinna 

helmíng þriðju. aldarinnar, þá þeir vísu heiðnu Rómverjar 

ofsóktu hið skölfllegasta krlstinndóminn, og Guð aptur straff- 

aði þá svo harðlega, að heiðíngjarnir fundu sjálfir, að guð- 

dómsins þekkjanleg hefnd gökk yfir þá. Newton hefir all- 

heppilega hitt þetta; þó heimfærir hann ofmjög uppá einstaka 

menn, og byrjar með keisaranum Maximinusi thraciska; 

mör sýnist betra sö, að byrja með tímum Decius's keisara; 

á nærstu 50 árum þareptir gengu ekki færri enn fjórar cða 

fimm stór - ofsóknir yfir kristnina; en þá voru jafnframt land- 

skjálftar, svo að margir staðir sukku, hallæri og húngur, ó- 

teljandi siðlausra þjóða yfirgángur, Per sanna skölfilegt of- 

urebli, drepsótt, sem gökk yfir allt Rómaríki ekki skömur 

enn um 15 ár, og svo margar uppreistir, að í senn uppkomu 

30 keisarar. Yfirhöfuð var tíðin þanninn, að heiðíngjarnir ætl- 

uðu heimurinn mundi kollsteypast; en almennt voru þá 

kristnir mest fríir frá náttúruumbrotunum og mannmerktu 

sig með því, að jarða ofsækjendur sína. það er merkilegt, 

að þau fjögur dýr (lifendu) kríngum Guðs hásæti, leiðbeindu 

spámanninum í að sjá yfir ofsóknatíðirnar, og það með ljóns- 

myndinni sýndi honum sigurinn; það með kálfsmyndinni 
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slátrið; það með mannsmyndinni þraung og nauð, og það 

með hræfuglsmyndinni eyðileggíngarnar; svo fagurlega sam- 

stemmandi málar bókin allt. Og þar engin tíð er afmál- 

uð svo skölfilega í þessari bók, einsog sú þetta innsigli 
ber með sér, að frátekinni hinni síðustu í afgrunnsdýrsins 

tímabili, og menn líka vita, að aldrei hafa jafnmargar plágur 

gengið yfir hið rómverska ríki, sem í seinni helmíngi þriðju 

aldar, og þarmeð, að nú er maður rött í tíðar framleiðslu 

spádómsins,* götur maður ei annað enn samþykkt, að þessa 

innsiglis forspá er hör mjög nákvæmlega framkomin. Að 

fjórði partur jarðarinnar (ákvegin tala fyrir óákveðna) er mik- 

ill hluti jarðarinnar, er auðskilið — hver gat í framhaldandi 

tímaröð sagt þetta fyrir nema Guð? 

$276. 

„9. v.: Og þá það (lambið) opnaði hið fimta innsigli, sá eg 

„undir altarinu sálir þeirra, sem slátraðir voru fyrir Guðs 

„orðs sakir, og fyrir þess vitnisburðar sakir, sem þeir höfðu.“ 

„10. v.: Og þeir kölluðu hárri röddu og sögðu: þú, sem 

„ert hinn heilagi og hinn sanni, hvað lengi dæmir þú ekki, 

„og hefnir vors blóðs á þeim, sem á jörðu búa?“ 

„ll. v.: Og þeim urðu göfnir hvítir kyrtlar, og sagt varð 

„til þeirra, að þeir skyldi hvílast enn litla stund, þar til 

„einninn samþjónar þeirra og brætur kjæmu þar fyllilega 

„til, sem höreptir mundu líflátast einsog þeir.“ 

Hörvið er mikið að athuga. 

$. 77. 
Hér skiptir atriðið um. Ofsóknirnar og plágurnar á þeim 

þvermóðugu heiðíngjum er að sönnu búið um að tala; en við 

hina síðustu ofsókn á Diocletianó og hans eptirfylgjenda 

dögum er kallað, að píslarvottanna blóð hrópi hefnd af Guði. 

1) Williams og hinir Ensku samstemma mér hör íullkomlega, þó 

hvorugir hafi vitað til annara útleggíngar, og eins um 5. og 6. innsiglið ; 

svo ljósir eru allareiðu þessir spádómar orðnir fyrir mörgum. Að Bengel 

vísar enn þessu innsigli til Trajans daga, sýnist mör fjarstæðt. 
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Dankell heimfærir þetta með sinni lengíngu innsiglanna til 

5. og 6. aldar, en það kömst enganveginn heim. Hin tíðin 

var hin blóðugasta og hræðilegasta fyrir kristna og samstemm- 
ir þarmeð framgángi tímans. þeir, sem ekki taka Opinber- 

unarbókina fyrir fullgilda, einsog Michaelis, eða gjöra hana 

að kvæðisdikti, eða halda inntak hennar endi, þá heiðnin van= 

megnast (undarlegur þánki! rétt einsog Guð vissi fyrirfram 

eða gjæti opinberað mönnunum hulda hluti þángaðtil, og ekki 

lengur, og Kristur skyldi láta sína þjóna vera óvissa um allt 

þaðan í frá), þessir göta engan veg „komist með þennan spá- 
dóm, eður neinn, sem þar eptir kémur. Og þeir, sem ekki 

Virða opinberunina meira enn draum, Skilja aldrei eitt orð í 

henni. þanninn hefir rángt álit, í samstemmu við það, hvað 

þess rángsýni er mikil til, ætíð með str því svarandi myrk- 

ur í skilnínginum (í hverju sem er). Samlíkíngarnar, sem hör 

standa, eru þekkjanlega teknar af offrunum, hverra blóð — 

sem sálin er í — sagði Móses — úthellt var við altarisfót- 

inn; þanninn var nú (í samlíkíngu) píslarvottanna blóð út- 

hellt við Guðs brennifórnar-altari í himninum, af því þeim var 

slátrað og offrað fyrir Guðs og Krists málefni, og enn voru 

þeirra morðíngjar órefstir. þar fyrir er sagt, að blóðið hrópi 

til Guðs einsog Abels, í móti þeim jarólega sinnuðu mann- 

eskjum. Að þeir stu allarciðu sælir, og einúngis þeirra blóð 

hrópi, ekki þeirra eptirlángan, það merkja þeirra hvítu klæði ; 

en þeirra fullkomnu vegsemdar í upprisunni skulu þeir fyrst 

vænta eptir það, að allra Guðs píslarvottatala er fullkomnuð 

undir hórunni og dýrinu af afgrunninu, og þeirra ofsækjenda 

straff mun smámsaman koma. 

S. 78. 

Allt þetta er án efa andstæðt álit því, er natúralist- 

ar og rationalistar hafa; en vér skulum á sínum tíma 

enn framar reka tilbaka þeirra innbyrlíngar- vísdóm, að svo 

miklu leiti sköð götur í svo stuttri ritgjörð, bæði af spádóm- 
inum og allri annari könníngu ritníngarinnar, bæði af nátt- 

5 
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úrunni og reynslunni, og bæði af skynseminni sjálfri, og 

sjálfra þeirra sjálfsmótsögnum. 

Qr 79, 

„12. v.: Og þá það (lambið) opnaði hið sjötta innsigli, sjá! 

„þá gjörðist mikill landskjálfti, og sólin varð svört sem 

„hærusekkur, og máninn varð öldúngis eins og blóð.“ 

„13. v.: Og stjörnurnar föllu niður á jörðina, einsog fíkju=- 

„trð fleygi niður fíkjum sínum Óófullvöxnum, þá það hrist- 

„ist af sterkum vindi.“ 

„14. v.: Og himininn veik burt sem bók sú, er saman er 

„vafin, og hvert fjall og ey hrærðist úr þeirra stöðum.“ 

„15. v.: Og jarðarinnar konúngar og stórhöfðíngjar, og hin- 

„ir auðugu og höfuðsmenn yfir þúsundum, og maktarmenn 

„og hver þræll og hver frelsíngi, huldu sjálfa sig í hellr- 

„um og í klettum í fjöllunum.“ 

„16. v.: Og kölluðu til klettanna og fjallanna: fallið yfir oss 

„og hyljið oss fyrir augliti hans, sem situr á hásætinu, og 

„fyrir reiði lambsins.“ 

„17. v.: því hinn mikli dagur hans riði er kominn, og hver 

„fær staðist ? “ 

Hör gðt eg nú hvorki gengið eptir Dankells útleggíngu, sem 

er orðin mikið oflángt dregin ofan i tíðina, og þarfyrir utan — 

þó hann hefði ekki óheppilega sýnst að útleggja sólina uppá 

sannan kristinndóm, stjörnurnar um lærara, o. s. frv., sem 

formyrkvast mundi við páfadóminn — þó gengur hör afvega 

frá bókarinnar tilætlan, sem er, að útskýra Guðs refsidóma 

yfir hans kyrkju-óvinum; ekki heldur finnst nein umbyltíng 

við páfadóminn í 7. og 8. öld, sem er lík þessari hör um- 

gðtnu; ekki heldur tekið svörum við forna útleggjendur, sem 

af þekkíngarleysi þýddu þetta uppá síðasta dóm; hverju mör 

með furðu sýnist Bengel hálfvegis hafa samþykkst, þvert 

á mót allra útleggjenda meiníngu, með því, að taka hör sól, 
mána og stjörnur í eiginlegri merkíngu. 
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$. 80. 
Þessi staður er fullkomlega útlagður af Matth. 24, hvar 

Jesús fyrirsegir með líkum orðtökum Gyðíngastjórnarinn- 

ar (máskð líka seinni kristinndóms óvina) eyðileggíngu, samt 

af þeim fornu spámönnum um Babylon og aðrar stjórnir; 

og framgángurinn í tímanum sýnir nákvæmlega, hvar þetta 

á heima. — Hin mikla ofsóknarfulla rómverska stjórn föll um 

koll fyrst á fjórðu öld fyrir annari kristinni, sem ekki svo 

mikið sem hafði Róm fyrir höfuðborg, og átti að rísa upp 

í hinnar stað, og það fullgjörðist ekki fyrir utan marga óg- 

urlega tilburði. Hver gat söð þetta fyrir í réttri tímaröð, 

nema Guð? ! 

7. kapítuli. 

S. 81. 

„1. v.r. Og eptir þessa hluti sá eg fjóra engla standa á fjór- 

„um hornum veraldarinnar, sem höldu fjórum vindum jarð- 

„árinnar, svo að enginn vindur blösi á jörðina, ei heldur á 

„hafið, ei heldur á nokkurt tré.“ 

„2. Vi Og eg sá annan engil uppstíga af uppgaungu sólar- 

„innar, sá hafði innsigli lifanda Guðs, og kallaði hárri 

„röddu til þeirra fjögra engla, sem géfið var að granda 

„(jörðunni og hafinu).“ 

„3. v.:  Grandið ekki jörðunni, ei heldur hafinu, ei heldur 

„trjánum, þángaðtil vör fáum innsiglað (markað með inn- 

„sigli) vors Gués þjóna í þeirra ennum.“ 

1) Eg fæ ei undanfellt að hreifa furðu minni yfir bókarinnar fögru nið- 

urskipun. Heil sex innsigli (tala, sem ætíð endar á ofsóknum, og undir- 

býr sigur sannleiksins) eru opnuð á meðan kyrkjan er enn undirþrykkt, 

þanninn, að nærsta tíðin spáðóminum er mest afmörkuð; en hið sjöunda 

skal innihalda allt tímabil hinnar ríkjandi kyrkju. En af því að þetta er 

svo lángt, þá er því aptur skipt í sjö básúnur, til að göta afmálað það 

því greinilegar; og þar sjöunda básúnan er sú merkilegasta, skiptist hún 

aptur í sjö deildir. En þegar þetta þrefalda sjöundar tal er á enda, byr- 

jast Guðs ríki einsog nýr drottinsdagur á jörðunni. Hver gat nú úthugs- 

að þvílíkt, og látið það samstemma tíðinni, og hana því, nema Guð? 
5* 
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„4. v.: Og eg heyrði þeirra tölu, sem innsiglaðir voru, 

„hundrað fjörutíu og fjórar þúsundir af öllum Ísraels 

„kynkvíslum.“ 

„ð. var Af Júda kyni tólf þúsundir innsiglaðir; af kyni 
„Rúbens 12 þúsundir innsiglaðir ;* 

„6. v.: af kyni Gaðs 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni Ass- 

„ers 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni Nephthalims 12 

„þúsundir innsiglaðir; af kyni Manasse 12 þúsundir inn- 

„siglaðir ;* 

„1. va: af kyni Simeons 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni 

„Leví 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni Ísaskars 12 

„þúsundir innsiglaðir ;é 

„8. v.: af kyni Sebúlons 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni 

„Jósephs 12 þúsundir innsiglaðir; af kyni Benjamíns 

„12 þúsundir innsiglaðir.“ 

Englar takast í þessari bók, einsog yfirhöfuð í spámanna-stíl, 

fyrir allrahanda Guðs sendiboða, himneskar persónur, félög, 

sem tíl hins sama miða, einstakar maktir, náttúrukrapta, sem 

framfylgja Guðs tilætlun, og fl., eptir því, sem saman- 

henginu og þeirra sýslunum er varið, og þá öllum útleggjend- 

um kömur saman um, að þessi sjón hángi af sjötta innsigl- 

inu, þar hið sjöunda er enn ekki opnað; þá gét eg ekki hér 

fylgt Dankell, vegna hans áður umgötnu tímavillu, utan að 

því leiti, að innsiglunin á líka heima á seinni tíðum, þar 

Guðs þanninn útvaldi söfnuður átti að viðhaldast framvegis, 
og því kömur talan seinna fyrir í bókinni. 

S.,82. 

Í fyrsta versi stöðvar Guð þær yfir jörðina framvegis 

fallandi byltíngar, þángaóðtil hann hefir styrkt þá, sem hann 

álítur fyrir sína sanna dýrkendur, andlega Ísraelíta. Mig 

furðar ákaflega að sá skynsami Beng el (sem eg nú sö) hefir 

gðtað: fallið uppá, að hör meintist Ísraelítar eptir holdinu, 

enda er lítið innihald í allri útleggíngu hans yfir þennan 

kapítula. Bílætið er hér spámannlegt, og þeir áttu að merkjast 

Guði einsog liðsmenn og þjónar voru merktir í fornöld. Ís- 

raels ættir teljast upp, sumpart til að fylla bílætið, sumpart 
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til að sýna, að Guð útvelur sör menn af allrahanda þjóðum ; 
Dans og Ephraims ættir, í stað hverrar Jósephg er sett, 

eru útiluktar; sýnist það gjört til að göfa því meiri viðbjóð 

á afguðadýrkun, þeim lesti, sem tíðkaðist á eptirkomandi tím- 
um, því hin fyrri kynkvíslin föll til hennar fyrri enn hver 

önnur; en hin síðari varð þar í öðrum frekari. Annars er 

tala hinna útvöldu sett ákveðin í staðinn fyrir óákveðna, og 

einsog sannkristnir kallast Ís raelítar, svo kallast afvega- 

leiðendur og afguðadýrkarar Bileamítar, Jessabel og svo 

framvegis, í bílæta túngumálinu; samanber Guldbergs N.T. 

S. 83. 

„9. v.:  Þþareptir sá eg, og sjá! mikill skari, er enginn mátti 

„telja, af öllum heiðíngjum og kynkvíslum, og fólki, og 

„túngumálum, stóð fyrir hásætinu og fyrir lambinu, klædd- 

„ir hvítum klæðum og með pálmagreinir í þeirra höndum.“ 

„10. v.: Og þeir kölluðu hárri röddu og sögðu: sælan sé 

„vorum (sæluna höfum vör af vorum) Guði, sem situr á 

„hásætinu, og af lambinu.“ 

all. v.: Og allir englar stóðu umhverfis hásætið og um- 

„hverfis öldúngana, og umhverfis þau fjögur dýrin (lifend- 

„ur) og féllu framm á þeirra ásjánir fyrir hásætinu, og til- 

„báðu Guð og sögðu:“ 

„12. v.: Amen! blessun og dýrð, og speki og þakkargjörð, 

„og lof og kraptur og styrkleiki, tilheyrir vorum Guði um 

„alla eilífð, amen !“ 

Hör sýnir Jesús Jóhannesi áður enn úti er sjötta inn- 

siglið, hversu óteljandi manneskjur urðu eilíflega hólpnar í 

ofsóknatíðinni, og hverninn hann hefir sameinað allar yppar- 

legar manneskjur með Guðs englum á himni og jörðu. 

S. 84. 

„13. v.: Og einn af öldúngunum svaraði og sagði til mín: 

„hverjir eru þessir, sem skrýddir eru hvítum skrúða? og 

„hvaðan eru þeir komnir?“ 

„ld. v.; Eg svaraði: minn herra! þú veizt það. Hann sagði: 8 
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„þessir eru þeir, sem komnir eru frá hinni miklu ofsókn, 
„og þeir hafa þvegið þeirra klæði, og gjört þau snjóhvít 

„í lambsins blóði.“ 

„15. v.: Þþarfyrir eru þeir nú frammi fyrir hásæti Guðs, 

„og þjóna honum dag og nótt í hans musteri; og hann, 

„sem á hásætinu situr, mun skýla þeim.“ 

„J6. v.: þá mun og ekki húngra framar, ei heldur þyrsta 

„framar; þar mun og ei heldur falla sólin á þá, né held- 

„ur annar brunahiti.“ 

„17. v.: því lambið, sem er miðt í hásætinu, mun fóðra þá, 

„og leiða til lifandi vatnsbrunna, og Guð mun þurka allan 

„grát af þeirra augum.“ 

Hversu nákvæmlega samstemmir ekki þessa öldúngs útleggíng 

áður gjörðum skýríngum, í tilliti tíðarinnar og hennar miklu 

ofsókna, einkum hinnar síðustu! Hversu ljóslega er ekki þar 

hjá könnt bæði hér og allstaðar, að sjálfir þessir dygðugu og 

píndu séu þó alleina orðnir sáluhólpnir fyrir Jesú offran 

og blóðsúthellíngu, en enganveginn fyrir eigin verðskuldan? 

Nú eptirfylgir hið sjöunda innsigli með þess undirdeild- 

um, sem sýnir kyrkjunnar ástand síðan hún varð ríkjandi (fökk 
yfirhönd). 

Þriðja D erlsd; 

um þá ríkjandi (yfirhönd hafandi) kyrkju. 

Annað höfuð - atriði í bókinni, 
um þeirrar ríkjandi kyrkju útvortis - ástand yfirhöfuð, þartil 

undir sjötta básúnu í dýrsins tíð. 

S. Kkapituli. 

S. 85. 

„1. v.: Og þá það (lambið) opnaði hið sjöunda innsigli, gjörð- 
„ist kyrrleiki í himninum nær um hálfa stund.“ 

Fyrir himininn tekur Dankell allstaðar Guðs sönnu kyrkju, 
það lætur sig heyra; en hér í bókinni fyrirkðmur hann helzt 

og eiginlega sem hlutanna gángs ákvörðun hjá Guði, helzt 
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yfir jarðarinnar drottnum.  þarámóti götur nefndur rithöfund 

ur, sem náttúrlegt er, ekki ánægjulega útlagt þetta sjöunda 

innsigli, af því það inniheldur þær sjö básúnur,! hverra radd- 

ir hann byrjar að heimfæra allt of snemma, til að gjöra þær 

Samfara með innsiglunum. þær innihaldast, sem sagt er, all- 

ar Í sjöunda innsiglinu, og ásamt sú litla bók, sem síðan 

umtalast, er nákvæmlegar á að útlista kyrkjunnar innvortis 

ástand, síðan hún varð ríkjandi (þar höfuð-atriðið útlistar eig- 

inlega það útvortis), svo vel sem dýrsins tíma, og allt hið 

annað af Opinberunarbókinni til lykta kyrkjunnar stríðstíðar. 

Hin stutta kyrð við opnun innsiglisins, fellur ljósast að sð 

kristninnar stutta hvíld eptir ofsóknirnar, etur frá Licini- 

as's falli til uppkomu arianiskra. 

S. 86. 
2 Og eg sá þá sjö engla, sem standa fyrir Guði, og > hr 
„þeim voru göfnar sjö básúnur.“ 

„3. v.t Og annar engill kom og stóð fyrir altarinu, og hafði 

„gullreykölsiskör, og honum varð géfið mikið reykðlsi, svo 
„að hann skyldi gðfa það til bæna allra heilagra, á gull- 

„altarið, sem er fyrir hásætinu.“ 

„4. v.t Og reykurinn af reykðlsinu gökk upp undir bænum 

„heilagra af engilsins hendi fyrir Guð.“ 
„5. v.: Og engillinn tók reykðlsiskörið og fyllti það með eld- 

„inn af altarinu, og fleygði því á jörðina; og þar urðu 

„brumur og raddir (laung slög) og eldingar og landskjálftar.“ 

Guðs æðstu þönurum eru hör fengin verkfæri brúkuð í her, 
sem víða koma fyrir í spámannastíl, einsog Ísraels prestar 

1) Williams og þeir honum fylgja, halda líka básúnurnar söu ný röð 

af spálómum; en Gulberg, og eg eptir honum, höfum, sem eg hygg, 

fullkomlega sannað, að það er ekki rött. Rullan, sem lambið opnaði, hafði 

ekki nema sjö íunsigli, og í þeim varð allt ókomið að vera fólgið, svo það 

opnaði síðan ekkört nýtt, og annar enn það, gat okkört opinberað. Hvað- 

an átti þá sú nýa röð af spáðómum að koma, sem var fyrir utan innsigl- 

in og bókin að nefna hana hvergi? Tíma-reikníngur, sem B engel er eg 

nú sö gjörir úr þeim hálfa tíma, og annar tímareikníngur hans, verður ei 

sannaður; hvarum seinna fleira. 
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höfðu, áður Jerichó féll, til að boða aðgaungurnar að óvin- 

um kyrkjunnar, sem er mjög merkilegt, þar veldi dýrsins af 

afgrunninu, og hins falska spámanns og hin andlega Baby - 

lon eiga að falla sömuleiðis við hina sjöundu básúnu. En 

einn annar engill gjörir reykölsi fyrir Drottni, meðan hinir 

heilögu á jörðunni biðja, því þeir eru í nauð, eða koma bráð- 

um í hana. 

S. 87. 

#6. v.: Og þeir sjö englar, sem höfðu þær sjö básúnur, 

„höfðu tilreiðt sig, að þeir skyldi básúna.“ 

„1. v.r Og hinn fyrsti engill básúnaði, og þar gjörðist hagl 

„og eldur blandað blóði, og var fleygt ofaná jörðina, og 

„hinn þriðji hluti trjánna brann upp, og allt grænt (gras) 
„brann upp.“ 

Dankells útleggíng, sem eptir sínu undirlagi (að láta bá- 

súnurnar vera samfara innsiglunum) heimfærir þessa básúnu 

til annarar aldar, og þessvegna verður að gjöra úr hinum fyrsta 

engli hina gnostisku villumenn, götur ei komið hör til á- 

lita. Básúnurnar eru þarfyrirutan refsidómur yfir óvinum hins 

sanna kristinndóms, einsog flestallir aðrir spádómar í þessari 

bók, sem er sanntrúuðum til huggunar, en ekki skölfíngar. 

Og um englana er sagt, að þeir standi fyrir Guði, sem alls 

ekki götur sagst um villumenn. Látum oss fylgja fram tíma- 

röðinni, fyrst vör götum það, og það fellur bæði hægast og 

náttúrlegast og kömur saman við historíuna. 

S. 88. 

Hin fyrsta engilsbásúna er innbyrðis styrjöld í hinu róm- 

verska ríki, sem innföll á dögum Constantinus's sona, 

þá kristinndómurinn allareiðu tók að kólna, og var umsnúinn 

í þrætur um trúargreinir. 

S. 89. 

„8. v.t Og hinn annar engill básúnaði, og einsog mikið bjarg 
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„brennandi af eldi var fleygt í hafið, og þriðjúngur hafsins 

„varð að blóði.“ 

„9. v.: Og þriðjúngur lifandi sköpna í hafinu dó, og þriðjúng- 

„ur skipanna týndist.“ 
Hinu rómverska ríki er gjarnan samlíkt við jörð og haf, 

nú einkanlega við hafið, þar það tók að umrótast af allrahanda 

þjóðum, af hverjum hafdýrið uppkom, sem seinna bar hóruna. 
Með líkum orðtökum fyrirsegir Jeremias Babylonar ríkis 

breyngíngu af útlendum þjóðum; einasta er Opinberunarbókin 
ýtarlegri, og gengur fram í betri röð enn flestir spádómar 

aðrir. Newton gjörir úr fjallinu Attila Hún a-konúng, en 

eg trúi ekki það verði sannað, að þessi bók lýsi nokkurstaðar 

einstökum mönnum sérílagi; herjandi útlandaþjóðir afmálast 

yfirhöfuð. Sjálfur Kall sagnafræðismaður, kallar þær fram- 

veltandi bjarg. 

S90. 

„10. v.: Og hinn þriðji engill básúnaði, og þar féll mikil 

„stjarna af himni, og logaði sem blys, og féll á þriðjúng 

„rennandi vatna og á vatnsuppspretturnar.“ 

„11. v.: Og stjörnunnar nafn höt Malurt (beiskja), og margar 

„manneskjur dóu af vötnunum, því þau voru orðin beisk.“ 

Núer Dankell kominn aptur á tímann, og útleggur þessa 

stjörnu um Arianana; það er víst að hún merkir könnendur, 

en af því þeirra framferðir voru minni um sig enn ríkisins 

og fólgnar í þeim, nefnast þeir hér seinna enn hermennirnir, 

þó þeir yrði þeim samfara. þeir föllu ekki á hafið, heldur á 

ár og uppsprettur (mannanna svaladrykkjarefni) og gjörðu þær 

beiskar, einsog malurt beiskju vegna er sög“ haldin eitruð í 

austurlöndunum. þær tóku burt hugsvölunina af því sanna 

Guðs orði, og orsökuðu beiskar þrætur, og margra dauða frá 

3) Sjálfir hinir ensku rithöfundar, sem öldúngis samstemma mðr í 

höfuð - álitinu (einsog Bengel heldur þetta fyrir Gota), áhrærandi merk- 

Íngu þessara básúna (svo ljós er þó spádómurinn hör orðinn) einúngis, en 

nokkuð myrkvari, feila þó væntanlega í því að heimfæra uppá vissa menn 

sem Alrek, Attila, Genserik og aðra. 
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sönnum kristinndómi. Eg held að stjarnan eiginlega merki 

alla þá villuðóma og villudóma-þrætur, sem frá miðju fjórðu 

og til miðju fimtu aldar allramest, og lengur, orsökuðu mikla 

beiskju í kristninni. 

$10. 

„12. v.: Og hinn fjórði engill básúnaði, og þriðjúngur sólar- 

„innar varð sleginn, og þriðjúngur mánans og  þriðjúngur 

„stjarnanna, svo að þriðjúngur þeirra varð formyrkvaður, og 

„dagurinn skein ekki að þriðjúngi og nóttin á sama hátt.“ 

Að Dankell útleggur þetta um Pelagíanana göt eg ekki 

samsinnt; að sönnu er þeirra lærdómur í sinni fyllíngu hætti- 

legur, en ekki svo, að hann þurfi að málast ógnrlegar enn 

aðrar villumanna könníngar, ei heldur varð hann jafnvel svo 

útbreiddur sem Ariana lærdómurinn. #þarfyrirutan er hör 

talað um refsíngardóma yfirhöfuð, og ekki einstakar villur. 

Historían upplýsir allt, svo nákvæmlega er það uppfyllt. það, 

sem eg hefi hitt að útleggja hértil, er svo ljóst, að það má 

kallast fáorð guðdómleg kyrkjusaga í bókinni; hör er fyrir- 
sagt, bæði að þekkíngin á Guðs sannleika mundi merkilega 

mínka, jafnt vegna undanfarinnar villudómaþrætni, og eyði- 

leggíngar vesturhluta hins rómverska ríkis, sem ósiðaðar út- 

landaþjóðir komu af stað; hvorutveggja til samans fullkomn- 

aði afmálanina. Hver gat fyrirsagt allt þetta í réttri tímaröð, 

nema Guð? 

S. 92. 

„13. v.: Og eg sá og heyrði einn engil fljúga miðt í gögnum 

„loptið, sem sagði með miklum hljóðum: vei! veil veil þeim, 
„sem á jörðu búa, vegna þeirra þriggja annara (eptirver- 

„andi) engla básúnuradda, sem básúna eiga.“ 

Hör boðast þrjár aumlegar tíðir; undir básúnum þeirra þriggja 

eptirverandi engla af þeim sjö, sem enn hryggilegri enn þær 

fjórar fyrstu; en þær eru boðaðar jarðarinnar mönnum. 

Þannig er allt í bókinni til skölfíngar hinum óguðlegu, 

en huggunar fyrir þá svo opt aðþreyngdu sönnu kyrkju; hvað 
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og nauðsynlegt var. Veiin eru laung tímabil og nokkuð á 

milli, og hið þriðja verst. — Engilinn, sem úthrópar þau, út- 

leggja sumir fyrir örn; það götur verið, því hún er hör í bók- 
inni eyðíngarboði, og breytir ekkört meiníngu. Sá Guð, 
sem allareiðu hefir sýnt með historíu hálfrar fimtu aldar híngað- 

til, að hans eilífa þekkíng hins óorðna er sjáanleg í bókinni, 

mun vissulega líka láta það, sem eptir er, uppfyllast nákvæm- 

lega, þó vör kynnum að taka feil í útleggíngunni, helzt um 

hina ókomnu tilburði. 

9. kapítuli. 

S. 93. 

„1. v.: Og hinn fimti engill básúnaði, og eg sá stjarna ein 

„var fallin af himni á jörðina, og henni varð göfinn lykill 

„að afgrunnsins brunni.“ 

„2. v.: Og hún opnaði afgrunnsbrunninn, og þar gékk upp 

„reykur af brunninum, sem reykur af miklum ofni, og sól- 

„in og loptið varð formyrkvað af brunnsins reyk.“ 

„3. v.r Og af reyknum komu upp engisprettur á jörðina, og 

„þeim varð máttur göfinn sem skorpíónar jarðarinnar hafa 

„mátt.“ 

Hörum verður nokkuð að tala. 

S. 94. 

Dankell heldur afgrunnsins- eður helvítis- brunn fyrir 

páfans óleyfilega vaxandi vald, og ályktar fleira útaf því, með 

öðru, sem þarmeð fylgdi, hvað ekki sýnist mér rött náttúrlegt 

og eg göt ei fallist á. — Ætli enginn, að eg virði ekki þar- 

fyrir Dankell og Newton mikils, og aðra, sem brotið hafa 

ísinn; það er sannleikans eðli, í myrkvum hlutum að gánga 

fram frá því minna til hins meira. Samt var sú stjarna, sem 

lauk upp þess ósæla fángðlsis (ekki hins eiginlega helvítis) 

brunni, einhver fallinn engill eða lærari, víst áður fallinn, því 

sást hann ekki falla, heldur vera fallinn á jörðina, og annars 

hefði hann heldur ekki opnað þann eitraða brunn.  Reykur- 

inn af brunninum og engispretturnar eru falslærdómur og 
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hans útbreiðendur.  Mannkynsins plágarar verða þá að vera 
uppkomnir vegna falskönnenda, svo mikið er víst; en útlegg- 

jendunum kömur enganveginn saman um þessa sjón. Guld- 

berg ætlar, að engispretturnar söu ekki hermenn, fyrst þær 

höfðu ei mátt til að deyða, sem síðar mun sagt, en Newton 

og fleiri halda stjarnan sé Móharmmed, og engispretturnar 

Serkir, og færa ýmisleg líkindi til þess. Hvorutveggi, bæði 

þeir óguðlegu miðalda-múnkar, er Guldberg hefir auga á, 

og Serkir, komu nær því upp á sömu tíð, og þar hvoru- 

tveggi eiga heima í tímaröðinni, nærst eptir þær undangengnu 

sjónir, verða það að vera aðrirhvorir. Vegna Guldbergs 

djúpa skilníngs á spádóminum, hver að miklu leiti hefir vakið 

minn þánka, þori eg hör ekkört víst að ákveða, þó að mín 

tilfinníng haldi meira með því, að það stu Serkir. Hver 

einn götur, af því, sem eptirkömnr, dæmt, hvað honum sýnist 

líklegast. —Að-það stu Persar, sem Bengel, er eg hefi 

síðan sðð, heldur, og sem yfirgáng höfðu í 6. öld, og ofsókn 

þeirra við Gyðínga, sem eiga að vera þeir óinnsigluðu, gét 

eg ei fallist á; því eg veit ei hvað ástand Gyðínga hefir að 

gjöra í því, sem lá fyrir hinni úrkynjuðu kristnu kyrkju, er 

veiin áttu að refsa, og einkönnin svara því heldur ekki. 

$ 295. 

„4. V-! Og þar varð sagt þeim (engisprettunum), að þær skyldi 

„ekki granda grasi jarðarinnar, ei heldur neinu grænu, ei 

„heldur nokkru tré, nema einúngis þeim mönnum, sem ekki 

„höfðu Guðs innsigli í þeirra ennum.“ 

„ð. v.t Og það varð þeim göfið (ákveðið), að ei skyldi þær 
„deyða þá, heldur að þær skyldi plága þá í fimm mánuði; 

„og þeirra pína var sem pína eptir einn Skorpíón, þá hann 

„stíngur manneskju.“ 

„6. v.: Og á þeim sömu dögum munu mennirnir leita dauð- 

„ans og finna hann ei, og óska dauðans, og dauðinn mun 

„flýja frá þeim.“ 

Bílætið sjá menn að er samsett (af fleiri slags), hvað vel var 

skiljanlegt austurlandamönnum, til þess að sýna eiginlegleika 
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Plágaranna. Að þær skyldi pína í fimm mánuði, heldur Guld- 

berg merki svo lengi, sem forsjónin ákveðið hefir, því engi- 

sprettanna tíð er venjulega fimm mánuðir;-en mér sýnist það 

nokkuð þvíngað, og ekki sambjóða þeirri vissu merkíngu, sem 
finnst bæði í tímaákvörðun og öðrum orðum hör í bókinni; 

þá og þeir, sem trúa, að Serkjum sð hör lýst, hafa vel 

komist út af þessum fimm mánuðum með því, að reikna dag 

fyrir ár, frá árinu 632 til hörum 780, sem var þessara helzta 

Sigursælda-og yfirgángs-tíð. En þetta, að þeir skyldi engan 

deyða, (sem að vísu er undarlegt), útleggja þeir svo, að þeir 

ofsóktu ekki aðra fyrir trúarbrögðin eða kuguðu frá kristni. 

Væri og múnkarnir meintir, yrði menn eptirskildir í óvissu 

um hvað lengi þeirra ofmetnaður skyldi vara, þá þó nýúnga- 

girnin var örfuð með því, að ákveða töluna; og mér sýnist all- 

undarlegt, að spádómurinn skyldi afmála þessa stétt sérílagi 

sem svo skaðlega, á miðju þeirrar tíðar, þá kristinndómurinn, 

jafnvel þó þeir hefði ekki verið, var allstaðar spilltur, og áð- 

urenn hann hafði nefnt hóruna sjálfa (þeirra fósturmóður). 

Það, sem ennþá kynni verða haft í móti, að hör sé meint til 

Serkja, er það, að Móhammed var ekki í kristinni kyrkju, 

og því enginn eiginlegur lærari. En þar kynni móti berast, 

að sumpart tíndi hann saman sinn lærdóm úr ritníngunni, 

sumpart varð að géta Serkja, sem refsenda kristninnar, svo 

að mör sýnist sem skarð hefði verið í spádóminn, ef hvergi 

hefði verið talað um þennan vönd. Að þeir hefði átt að mál- 

ast undir sama bílæti og Tyrkir, trúi eg ekki heldur; því 

þar var að mestu oflángur tími milli þessara tveggja þjóða 
yfirgángs maktar, til þess þær gjæti samansteypst í eitt, þó 

hinir síðari fylgdi þeirra fyrri lærdómi fram seinna. Ekki 

um að tala, að bæði Serkja og engisprettanna föðurland er 

Arabía, og hvorutveggi hafa yfirsveimað nærri því sömu 

löndin. 

S. 96. 

„T. vi: Og engispretturnar voru ennframar líkar hestum, hún- 
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„um til bardaga, og á þeirra höfðum kórónur einsog gull, 

„og þeirra andlit sem manna andlit.“ 

„8. v.z Og þær höfðu hár sem kvennahár, og þeirra tennur 

„sem ljóna.“ 

„9. v.: Og þær höfðu pansara sem járnpansara, og þeirra 

„vængjaþytur (var) sem vagnahljómur, þá margir hestar 

„hlaupa (meó þá) til bardaga.“ 

„10. v.: Og þær höfðu hala sem skorpíónar, og þar voru 

„broddar í hölum þeirra, og þeirra máttur var til að pína 

„mennina í fimm mánuði.“ 

„ll. v.: Og þær höfðu konúng yfir str, afgrunnsins engi, 

„hans nafn er á hebresku Abbadon ogá grísku Apolý- 

„on (fordjarfari).“ 

„12. v.: Eitt vei er umliðið; sjá! þar koma enn tvö vei eptir 

„þetta.“ 

Hörum segi eg ekki meira enn sktð er, þar eg veit ei hvað 

sterkar röksemdir Guldberg hefir haft fyrir sinni meiníngu; 

af áðursögðu götur hver sjálfur þenkt fyrir sig; þar ogsvo 

þetta er nokkuð, sem ei er svo nauðsynlegt að vita gjörla á 

vorum dögum; þó, þar plága þessi er hin fyrsta af þremur 

hinum miklu veium, og hefði menn götað hugsað nokkuð á 

Opinberunarbókina í 7. og 8. öld, mundi enginn í bílætinu 

hafa götað ímyndað str múnkana, en Serki hefði máskð ein- 

hver götað ímyndað sér (þar pansararnir lýsa ogsvo hermönn- 

um), þá er eg hneigðari til að halda þeir söu meintir, þar 

þeir gjörðu svo yfirmáta mikinn skaða hinum kristnu löndum, 

þó eg skilji ei vel, að þeir áttu engan að deyða, og Íleiri 

könnimerki. 

ST 

„18. v.: Og hinn sjötti engill básúnaði, og eg heyrði rödd 

„af þeim fjórum hornum gull- altarisins fyrir Guði,“ 

„14. v.: sem sagði til hins sjötta engils, er básúnuna hafði: 

„leys þú þá fjóra engla, sem bundnir eru hjá hinu mikla 

„vatnsfalli Evphrat.“ 

„15. v.: Og þeir fjórir englar urðu lausir, sem reiðubúnir 
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„Voru til stundar og dags, og mánatar og árs, að deyfa 
„þriðjúng af manneskjunum.“ 

Sjötta básúnan leysir þá fjóra engla bundna við Eyphrat; 

íllir verða þeir að vera, fyrst þeir eru bundnir, og leysast tilað 

framfylgja refsíngardómi. En hví nú allar þessar óhamíng- 

jur yfir hina ríkjandi kristni? Jú, því strax frá upphafi 
hafnaði hún Guðs orðs einfaldleika og sannri trú, og síðan 

Orðinu sjálfu, og vildi standast með eigin verkum og sjálf- 

Björfum trúarbrögðum, hvað á öllum tíðum hefir verið mann- 
anna skaplöstur og ólukka. Bókin sjálf kallar þetta straft og 

refsíngar, og götur við enda kapítulans, í hverju mennirnir 

þá mest syndguðu. 

S. 98. 

Allir útleggjendur eru samhuga í að hér sé talað um her= 

menn, og af því, sem eptirkömur og tímaröðinni, sýnist það 

auðsært, að það stu Tyrkir. — Eg göt ekki vita, hvort sú 

umtalaða stund og dagur og mánuður og ár á aðmerkja þeirra 

drottnunartíð yfir hinu kristna austlæga rómverska ríki. Sðu hið 

fyrra Serkir og talan, sem stendur um þá, merki þeirra valds- 

tíð, þá er hör eins. Sö það svo, þá vann Móhammed 

annar Miklagarð 1453, og tíðin ætti þá að vera á enda 

1843, eður eptir mána-árum níu árum hörfrá (1829) hafi þá 

merkíngu; það götur líka útlagst: þeir eru á hverri stundu 

reiðubúnir. Í 

1) Williams hreifir því og, að skö kynni, að tími, dagur, mánuður og 

ár, merkti vissan tíma eður 39lár, og að þau kynni reiknast frá Otmann- 

anna fyrsta sigri yfir kristnum 1281, til Tyrkja seinasta ríkis vaxtar 

1672; en eg hefir nú hör að ofan gjört ráð fyrir öðru tímabili. við hvers 

lok Osmannar kynni máskð að vanmegnast. Kann það og hafa tillit til 

beggja tímabilanna, eður, sem að ofan er sagt, einkis viss tíma; heldur 

viðvarandi viðburða. Hvað bókin ekki ákveður greinilegar enn hör stend- 

Ur, götur maður ekki gðfið sig við að fullyrða með neinni vissu, og hún 

er ekki svo greinileg í tíma-ákvörðun, hvar um annað er að tala, enn 

Kyrkjunnar eiginlegu örlög, sem hör er ei. Bengel, sem eg hefir seinna sðð, 

heldur og hör meinist Tyrkjar, en þó Serkir ásamt, sem Móhammo 
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$. 99. 

„16. v.: Og talan á reiðmanna hernum var tveimsinnum tíu 
„þúsundsinnum tíu þúsundir, og eg heyrði þeirra tölu.“ 

„17.v.; Og eg sá hestana í sjóninni, og þá, sem á þeim sátu, 

„sem höfðu eldrauðar, svartbláar og brennisteinslitar brynjur 

„{pansara), og höfuð hestanna voru sem ljóna-höfuð og út- 

„af þeirra munnum gékk eldur, reykur og brennisteinn.“ 

„18. v.: Af þessum þremur (plágum) var þriðji partur mann- 

„anna deyddur eldinum, reyknum og brennisteininum, sem 

„útaf þeirra munnum gékk.“ 

„19. v.: því þeirra (hestanna) styrkur var í þeirra munn- 

„um, og þeirra hölum, sem voru einsog á höggormum (slaung- 

„um), og höfðu höfuð að gjöra skaða með.“ 

Bílætið er samansett og útleggjendum kömur flestum saman 

í að útleggja það um austurlanda þjóðir mjög ríkar af reið- 

mannaliði, sem eyða og undirleggja kristin lönd, og gánga 

fram með miklu ráni og afla, og hafa líka með sér skaðleg- 

an og banvænan lærdóm, öldúngis mótstæðilegan Jesú trú- 

arbrögðum. Tyrkir og þeirra óteljandi herlið hefir til vorra 

daga brúkað mikinn eld og brennistein, og gjört stórmiklar 

eyðingar. 

danar, hvorutveggi, og reiknar tímann stnttan eins og hann er vanur, nefni- 

lega: 207 ár'frá 632 til 840, hvar meðhann útþrykkilega gjörir úr bílætinu 

Serki eina, sem þá misstu mjög maktar, en alls ekki Tyrki, sem miklu 

lengur höldust í krapti enn hin mikla hermanna tala; ef Tyrkir einir eru 

þetta, verður ekki svo ómögulegt að gðti merkt þá eina, efhún er álitin frá 

árinu 1281 eptir Williams meinínga, ogallt til þeirra maktar enda; eg held 

þarfyrir við mína útleggíngu yfir þessi vers, sem flestir útleggjendur og historían 

sjálf sýnist samstemma, allt þángaðtilannað verður fullsannað. Að gjöra þetta 

herfólk vegna þeirra miklu tölu, með K elb er, að ókomnum yfirgángi, hvar einn- 

inn vondir andar verðiað koma saman til að fylla hana, vil eg varla fá mör til orða, 

þar hann gr að nokkru leiti frekjutrúarmaður, og þessa þarf enganveginn, 

og er allskostar ólíkindalegt, það kömst allt allvel heim með þessu móti, 

sem hér er um talað, og jafnvel má byrja að telja saman Tyrkjanna 

óteljanlega her allt frá Krossfaranna dögum. 
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$S. 100. 

„20. v.: Og þeir aðrir af mönnunum, sem eigi voru deydd- 

„ir Í þessum plágum, umvendu sér hvorki frá verkum þeirra 

„handa, að þeir ekki tilbæði Dæmona (gjörðarguði) og 
„afguðabílæti af gulli og silfri, af kopar ogtrð, sem hverki 
„géta stð, ei heldur heyrt, ei heldur göngið;“ 

„21. v.i og ekki umvendu str frá þeirra manndrápum, ei held- 

„ur frá þeirra fjölkýngi, -ei heldur frá þeirra hórdómum, 
„ei heldur frá þeirra stuldum.“ 

Þetta er ogsvo merkilegt. 

S. 101. 

Þar ekki aðrar sörlegar plágur gengu yfir á miðöldunum, 

enn þær sífeldu áreitíngar af Serkjum og Tyrkjum, og 

þessarar tíðar saga þar fyrir utan var mjög snauð af breyta 

íngum, framfylgist ekki höfuð - atriðinu (sem er) um hinnar 

spilltu kyrkju útvortis ástand, framar fyrir þá tíð, allt til vorra 

daga; en þar mikið er að segja um hennar innvortis ásigkomu- 

lag, þarf þartil nýa historíu, að hverri þessi seinustu vers 

leiða drög, og hún fyrirkömur síðan í hinni litlu bók.  Hvers- 

vegna hún verður að byrjast að framan, skal síðan um tala. 

En til að skilja greinilega spádómsins orð í framanskráðum 

100. S., verða menn að vita, að á þeirri tíð, þá Tyrkir unnu 

Miklagarð, hins austlæga ríkis og þess fyrsta kristna höf- 

uðborg, voru bæði Grikkir og latínskir eður vestur- 

lenzkir kristnir sokknir svo djúpt í afguðadýrkun, sem 20. 

versið segir; það vita líka allir, sem þekkja nokkuð í sagna- 

fræðinni. Og þó þeir kjæmust hjá Tyrkjanna eyðileggíngu 

og öðrum plágum, umvendu þeir sör ekki frá henni, ei held- 

ur frá þeirra stórglæpum; hvaraf hör sérdeilislega teiknast 

með manndrápunum ofsóknir móti sannkristnum, með fjölkýng- 

inu eiturblandan og önnur íllska, sem sördeilis ríkti hjá páf- 

unum og á Ítalíu, með hórdómunum klerkanna ógipta líf- 

erni og allt, sem þar af leiddi, og með stuldunum þeirra og 

annara ósegjanlega ágirni og rángláti dráttur á annara 

eignum til sín; verða svo þessar höfuð - atriðsins lyktir eins- 
6 
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2 
og formáli sögn hórunnar og hennar dýrs í litlu bók- 

inni. En hver kunni að fyrirsegja þvílíkan kristinndóm og 

hans útfarir, nema Guð? ' 

S. 102. 

Svo er nú hin mikla bók (að svo miklu leiti hún inni-,, 

heldur kristinndómsins stríðstíð, eður hennar fyrri hluti) á enda, 
fyrir utan nokkut af sjöttu básúnunni, og alla hina sjöundu; 

og í þessum spádómi öllum hefir hvert atriðið fylgt öðru sam- 
kvæmt textanum, og aldrei þurft að byrja neitt að framan 

eður fyrri, enn hið fyrra var á enda. En þar menn vita enn 

ekki, hverninn sú mikla spillíng, sem um er talað hör að fram- 

an í þessa kapítula 20. v. og hér i 100. $S., er komin inní 

kyrkjuna, og þarhjá sjöunda básúna á að upplýsa hina síð- 
ustu hluti í þeirri stríðandi kyrkju, verður spádómurinn, til að 

innleiða þessara fyrsta upphaf og nákvæmlegar útmála kyrk- 

junnar innvortis ástand, að byrja nú nokkuð lengra að fram- 

an; þó svo lángt frá, að nokkuð setjist fyrri, það seinna skyldi, 

að hann notar sér þartil hina minni eður litlu bók, sem nú 

skal umtala, og er svosem enn nákvæmari spádómur, hver 

og viðheldst til enda Guðs refsíngardóma, eður hinnar sjö- 

undu básúnu fyllíngar, og verður vegna síns nýja innihalds 

að deilast í eitt nýtt höfuðatriði, og undiratriði, og þessvegna 

vera öðruvísi enn hin mikla bók híngaóðtil. Verð eg að fara 

í þessu eptir Guldbergs undirlagi, sem vissulega er rétt, 

en ei þeirra, er láta alltaf vera framhald. En undir einsog 
hún (litla bókin) endar, gengur spádómurinn beint fram sem 

áður. 

Áður enn eg göt talað um þessa litlu bók, og hin sjö- 

unda básúna heyrist, verður nokkur undirbúníngur undan að 

gánga. 
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Hó ra 0, 

Hin litla bók með því, sem henni tilheyrir allt til hinna síð- 

ustu endaloka á Guðs dómum. 

Inngángur til hinnar litlu bókar. 

10. kapítuli. 

S. 103. 

nl. v.: Og eg sá annan sterkan engil af himnum ofankoma, 

„hann var klæddur skýi, og regnbogi á hans höfði, og hans 

„andlit var sem sólin, og hans fætur sem eldstólpar.“ 

„2. v.: Og hann hafði í sinni hendi litla bók opnaða (rollu).“ 

„3. vet Og hann setti sinn hægra fót á hafið, og hinn vinstra 

„á jörðina.“ 
Engilsins himneska hátign vitnar um hans mikilvægu eyrindi; 

að hann vegna sinna einkönna, og að hann hafði hinn opn- 

aða spádóm í hendinni, skuli vera Kristur sjálfur, sem Dan- 

kell meinar, læt eg verða við sitt verð; þar er ei meira um- 

talað. Hafi hin litla bók ei verið innifalin í sjöunda innsigl- 

inu, sem Guldberg trúir sð, og eg líka, þá yrði hann að 

vera Kristur, og hin litla bók þá vera það einasta, sem hann 

opnað hefði, auk rollunnar með sjö innsiglunum. En þar hin 

litla bók öllsaman á heima, hvað tíman snertir, í sjöunda inn- 

siglinu, þó innihald hennar byrji undir þeim fyrstu básúnum, 

þá er miklu trúlegast, að hún heyri undir innsiglið sjöunda. 

S. 104. 

„Og hann kallaði hárri röddu, sem þá ljón grenjar.“ 

„3. v.: Og þá hann hafði kallað, töluðu þær sjö þrumur þeirra 

„taddir.“ 

„í. v.t Og þá þær sjö þrumur höfðu talað, vildi eg hafa 

„uppskrifað það; og eg heyrði eina rödd af himni segja til 

„mín: innsigla þú þá hluti, sem þær sjö þrumur töluðu, 

„og þú skalt ekki skrifa það.“ 

Jóhannes segir ekki, hvað engillinn talaði, en verið mun 

það hafa úthrópun hefndardóma; hvað þær sjö himnesku ver- 
6 
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ur með þrumurödd sögðu, vildi hann skrifa, en fökk ei leyfi 

til. það hlýtur verið hafa Guðs hulinn vilji, sem aðrir enn 
hann þurfti ei að vita. En þar hann átti að innsigla það, 

er ei ólíklegt það verði opinbert á sínum tíma. 

S. 105. 

„5. v.: Og engillinn, sem eg sá standa á hafinu og jörðunni, 

„hóf upp sína hönd til himins.“ 

„6. v.: Og sór við þann, sem lifir um alla eilífð, þann, sem 

„skapaði himininn og þá hluti, sem þarí eru, og jörðina og 

„þá hluti þarí eru, og hafið og þá hluti þarí eru, að þar 

„skal engin tíð vera framar.“ 

„1. v.: Heldur á dögum raddar þess hins sjöunda engils, þeg- 

„ar hann á að básúna, skal fullkomnaður verða leyndar- 

„dómur Guðs, eins-og hann hefir fyrirsagt sínum þjónum, 

„spámönnunum.“ 

Þanninn gjörir Guð bert, að þar ei sö lengur að vænta þol- 

inmæði með jarðarinnar íllsku enn þartil á sjöundu engils 

básúnu tíð; þá skulu þeir vondu straffast og Guðs börn 

frelsast, og allir kristinndómsins óvinir steypast. Ber saman 

Dan. 7, 26.—27. Jóel 3, 12.— 18. Sach. 14. 7. 

Eptir áðurgðgnumgenginni tímaröð, verður sá tími að 

vera nærri á vorum dögum, og hvað verður þá af allra ver= 

aldarvitrínganna raupi, og þeim gullnu tíðum, sem þeir lofa 

að leiða skuli af þeirra speki? það fáum vér að sjá seinna 

í bókinni. 

S. 106. 

„8. v.: Og röddin, sem eg hafði heyrt af himni, talaði aptur 

„við mig og sagði: gakk burt; tak hina litlu bók (Rullu), 

„sem opnuð er í hendi engilsins, er á hafinu og jörðunni 
„stendur.“ 

*) Bengel gjörir úr orðinu: „engin tíð“ í 6ta v. lángt tímabil, sem á 

að innihalda 666 ár, er hann heldur dýrsins tíma, og nokkuð meira, en eg 

gðt ei samsint því, og legg orðin út einfaldlega. 
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„9. v.: Og eg gökk burt og sagði til engilsins: göf mör þá 
„litlu bók; og hann sagði til mín: tak hana og et hana, 

„og mun hún skéra í þínum kviði, en í þínum munni mun 

„hún vera sæt sem hunáng.“ 

„0. v.: Og eg tók hina litlu bók af engilsins hendi, og át 

„hana, og hún var í mínum munni hunángssæt; en er eg 

„hafði etið hana, skarst minn magi.“ 

nll. v.: Og hann sagði til mín, þú átt aptur að spá fyrir 
„fólkinu, og heiðíngjum (þjóðum) og túngumálum og mörg- 

„um konúngum.“ 

Hin litla bók eður Rulla í 8. versi er nákvæmari spádómur 

um kristninnar innvortis ástand; byrjar þessvegna nokkuð 

shemma tíðar, laungu áður enn sjöunda básúna kömur, þó 

undir sjöunda innsigli, fer svo fljótt yfir miðaldirnar, en held- 

ur sig fast við hinar nýjari og síðustu tíðir, undir sjöttu og 

sjöundu básúnu. Að Jóhannes skal eta hana, er bílæti, 

sem spámenn brúkuðu áður; hann smakkaði hana og mellti 

andlega.  Smekkurinn var hunángssætur, því sjónirnar voru 

hátignlegar, en melltíngin beisk, því innihaldið var skölfilegt, 

helzt það um dýrsinsríki.  þareptir er hann áminntur í 11. 

versi, að spá á ný (það er byrja nokkuð að framan, og upp- 

skrifa nákvæmlega), eptir þessari bók, fyrir margrahanda fólki, 

hvað til fulls sannar, að spádómurinn átti að halda áfram til 
tímans enda. 

þriðja höfuð - atriði 
eður 

Höfuð-atriðið í litlu bókinni, sem er almennileg innvortis 
kristinndómssaga í hinni ríkjandi kyrkju til sjötta básúnu 
enda, og að nokkru leiti undir þeirri sjöundu, eður hörumbil 
frá upphafi sjöundu aldar, og með vissu til enda hinnar 19. 

eða lengra. 

ll. kapítuli. 

S. 107. 

nl. vers: Og mér varð göfinn reyrleggur, sem stafur (mæli- 
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„stokkur), og sagt: statt upp, og mæl Guðs musteri, og 

„altarið, og þá sem þar inni tilbiðja,“ 
„2. v.t en forgarðinn, sem er fyrir utan musterið, lát eptir, 

„og þú skalt ekki mæla hann, því hann er göfinn heið- 

„íngjunum, og þeir skulu niðurtroða hinn heilaga stað, tvo 

„og fjörutygi mánuði.“ 

Hérum nokkuð meira. 

S. 108. 

Bílætið er til lánstekið af Jerúsalems musteri og forgarði 

þess, og musterið merkir hina sönnu kristni. Allir hinir 

aðrir, þó þeir beri kristið nafn, voru og eru fyrir Guði og 

kallast heiðíngjar (eður þjóðirnar), þeir skulu ráða fyrir for= 

garðinum, og undirtroða hann. — Hina sönnu Guðs dýrkend- 

ur var auðveldt að telja á hinum afguðadýrkunarfullu hjátrú- 
artíðum; hina aðra átti Jóhannes ekki að telja með; þeir 

skyldi halda áfram í þeirra ódygðum um tvo og fjörutíu mán- 

uði, það er 1260 ár, hver tíð opt héreptir kömur fyrir í bók- 

inni, til að lýsa varanlegleika tíma hórunnar í hennar krapti; 

(því þó Bengel haldi sinn tíman hvað, og ei byrja undir- 

eins, eður nálægt 1260 daga, 34 tíma etc:og stytti hann eptir 

sinni ímyndun um 666, þá er það ei meðtækilegt, heldur enn 

hitt, að sá heilagi staður sé gamla Jerúsalem). Hver hún 

(hóran) er verður síðar upplýst. En að ákveða byrjun þess- 

ara 1260 ára, er hið þýngsta (eitthvert) í Opinberunarbók- 

inni, og sýnist vera gjört það með vilja, til þess manneskjan 

viti ekki öldúngis víst nær þau enda, og sé því varasamari; 

því strax þareptir munu stórmerki skð, hverra upphaf þá væri 

auðveldt að ákveða (líka). Fyrir utan óteljandi aðrar röksemd- 

ir uppá opinberunarinnar merkilegleika er þessi ein, aldrei 

hefir nokkur sjálfskapaður spámaður frá veraldar upphafi svo 
nákvæmlega og opt tiltekið sama tímabil, og þó undireins 

dulið þess upphaf og enda, og það um þá hluti, sem áttu að 
ské svo laungu eptir sjálfs hans daga; því ósannsöglir spá- 

menn, sem annars eru ætíð vanir að spá fortakslaust, þegar 

þeir vita, að þeir hafa enga orsök til að dylja tímalengdina 
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(þartil spádómurinn komi fram) stæra sig miklu heldur af vissu 
forspár sinnar, sem enginn á þeirra dögum götur rekið með 

reynslunni. 

Ss 109. 

„3. v.t Og eg vil göfa mínum tveimur vottum, að þeir skulu 

„spá, þúsund, tvöhundruð og sextíu daga, íklæddir sekkjum.“ 

ni. v.: Þessir eru tvö olíutré, og þeir tveir ljósastjakar, sem 

„standa fyrir Guði jarðarinnar.“ 
Þessara votta tími að spá í, er sá sami, sem þeir heiðnu 

kristnir troða niður forgarðinn; fleiri útleggjendur halda þá 

fyrir hina mörgu sannleiksvotta, sem lifðu í páfadómsmyrkra 

tíðinni, en Guldberg: fyrir Guðsorð, hið gamla og nýja 

Testament; þetta sýnist mör réttast; því upplýstir könnendur 

könndu opinberlega og höfðu ríkjandi kyrkju á seinna hluta 

þessara 1260 ára, og þó páfadómurinn væri miklu stærri, 

voru þeir þó ei alltíð ofsóktir; menn gðta og ekki kallað alla 

í prótestantiskri kyrkju sannkristna, og Guðsljósastjaka. 

Ritníngin þarámóti hefir alltíð spáð í móti óguðleika og af- 

guðadýrkun, og alltíð í sekk, það er undir mótstöðu frá mönn- 
um í öllum trúarbrögðum, og einsog syrgjandi; bæði hennar 

Testament göta og kallast ljósastjakar fyrir Guði!. 

1) Hör verður nú Williams í sinni ritníngar útskýríngu, og hinir 

ensku, sem hann vitnar til, fyrst á móti mör, og trúa með Newton og 

fleirum, að þessir tveir vottar sðu sannleiksvottarnir undir páfa dóminum, 

en ekki Guðs orð í gamla og nýa Testamenti; og eins heldur Bengel sem 

eg hefi síðan séð. Öll ritníngin er ekki nema eitt vitni segja þeir; en að 

þessir vottar hafa vald yfir eldi og vatni, halda þeir að bendi til furðu- 

verka Mósis, og Elíasar, og ásamt þeirra brennandi bæna og himneska 

elds. Eg neita ekki, að. sú meiníng standist, en spádómurinn gjæti þá að 

mesta kosti verið tvöfaldur að merkíngu; því þegar maður aðgjætir: að 

sá himneski eldur og kraptur, sem bjó í þessum vottum, býr líka á ennþá 

fullkomnari hátt í Guðs orði sjálfu; að maður götur ekki sannað á allri 

Þeirri laungu tíð óslitna röð af þessum sannleiks vottum, sízt kröptugum, 

en Guðs orð hefir jafnan varað; að Guðs orð ekki einúngis bendir til 

Mósis og Elíasar furðuverka, heldur í raun réttri gjörir þan, með því 
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S. 110. 
„5. v,2 Og ef nokkur vill granda þeim (forgrípa sig á þeim), 

„gengur eldur útaf munni þeirra, og eyðir þeirra óvinum; 

„og ef nokkur vill þeim mein gjöra, hlýtur hann að deyð- 
„ast.“ 

„6. v.: Þessir hafa vald til að loka himninum, og ei skal 

„rigna á þeirra spádómsdögum; og þeir hafa vald yfir vötn- 

„unum, að snúa þeim í blóð, og að slá jörðina með allra- 

„handa plágum, svo opt sem þeir vilja.“ 

Þetta götur varla sagt orðið í neinu tilliti um Waldensa, 

Wiklifíta, Hússíta eða aðra sannleiksvotta. En reynslan 

hefir sýnt, að Guðsorð, inn til þessa dags, hefir sigrað alla 

mótstöðumenn og gjört þá til skammar, einsog Móses Pha- 

ra6, og Elías Baals presta. 

S. 111. 

„7. v.: Og þá þeir hafa endað sinn vitnisburð, mun dýrið, 

„sem uppstígur af afgrunninu, halda stríð við þá, og yfir- 

„vinna þá, og deyða þá.“ A 

Þeirra vitnisburðartíð, 1260 ár, á að verða á enda áðurenn 
sjötta básúnan er fullkomnuð; þó er hör historíunni fylgt 

lángt ofanfyrir þann tíma, sem næsti kapítuli byrjar á, til 

að slá jörðina með plágum í hvert sinn, sem það er forsmáð; að hið 

gamla og nýa Testament vissulega eptir bókstafnum ern tveir vottar, eins- 

og það eru tvö mismunandi Testament, þó það séu samkvæmir vottar, eins- 

og vottar eiga að vera; hvað bókin sjálf höreptir enn framar gefur tilefni 

til að aðgjæta, þegar hún talar um Mósess og lambsins saungva aðskilda, 

rött eins og Guldbergs ætlan er um vottana — að eg hör í framanskrif- 

uðum $. hefi enn þa til fært fleiri röksemdir — að engir sannleiks vottar 

hafa neinn krapt nema Guðs orð vitni með þeim; og loksins að sannleiks 

vottarnir, nefnilega þeir tveir vottar, eiga á sínum tíma að deyðast, og 

vera dauðir þrjú og hálft ár, og síðan upprísa aptur, hvað allt er ómögu- 

legleiki að sköð göti við alla menn, sem með sannleikanum halda: — Svo 

vona eg að skynsamir dómendur ekki álíti mínar röksemdir lakari fyrir 

minni meiníngu, enn hinna fyrir þeirra, þótt eg hefði aldrei haft Guld- 

berg fyrir forgaungumann í henni. 
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þess að leiða atriðið til enda. Bókin sjálf sýnir hér eptir, 

hvar nýtt atriði byrjar á, að taka framfyrir, eða ekki, og svo 

eru flest ef ekki öll atriði í þessari litlu bók ásigkomin, þvert 

ámóti því, sem er í hinni stóru, að þau byrja á að taka 
nokkuð framfyrir, með nákvæmari útskýríngu, undir öðru að- 

ferli, þó svo, að seinna atriðið byrjar ætíð nokkuð seinna enn 

hið fyrra. Eptir 1260 ár á þarfyrir dýrið af afgrunninu að 

uppstíga með djöfullegum krapti og íllsku, og undirþrykkja 

Guðsorð fyllilega (hvað enginn hefir áður götað) um stuttan, 

tíma; það verður þessvegna hinn sterkasti af öllum Jesú 
ríkis óvinum. 

SJ Í 19du Loction yfir llta kapítula framsetur hinn enski rituíng- 

ar útleggari það spursmál: hvert þessir vottar allareiðu hafa verið deyddir 

(meiníngin er: af þvi páfinn og hann hillandi stjórnir hafa svo lengi set- 

ið við stýrið, og ofsókt sannleikann, og þessar stiórnir eru hjá þeim gömlu 

útleggjondum ei einasta sama sem dýrið af hafinu, heldur og dýrið af af- 

grunninu, hvað þeir halda eitt) og hvenær hefir það skðð? Hvareptir hann 

nefnir nokkra tilburði á stöku stað, samstemmandi tímalengdinni, sem þeir 

eiga að vera dauðir á, 31% ár, hvará meðal og svo telst hin franska 

stjórnarbyltíng á dögum Loðvíks 16da; en ályktar þó rött skynsamlega (þó 

hann haldi vottarnir stu einúngis mannlegir sannleiks meðkennendur) að 

þar þessir tilburðir hafa einúngis sköð í einstökum stöðum, verði sú eigin- 

lega tíð, þegar vottarnir deyðast, enn að vera ókomin, en það eð ofdirfð- 

, arlegt að ákveða hana. Hör mæta nú þau fyrstu vandræði, og að minni 

meiníngua mótsögn, sem sjálfsagt flýtur af því, að gjöra afgrunnsdýrið að 

því sama, sem bar hóruna. Menn hafa eptir þessari meiníngu trúað, að 

vottarnir hafi verið sannleiks meðkennendur undir hinni kathólsku kyrk- 

ju, sem hún hefir ofsókt, og þetta vill aptur af sör leiða, að nefnd kyrk- 

ja hðreptir komist til þvílíkra krapta, að hún eyðileggi eður niður dempi 

alla sannleiks meðkennendur, og þessvegna undirkúgi alla prótestanta. 

Þvílíkt myrkur og óvissu Í tímans framgángi færir þó ekki sú meiníng með 

Bör, að páfinn sð sá eiginlegi Anti Kristur, að hann eður hans þjónar 

sð dýrið af afgrunninu, og hvílíkt ljós í því tilliti þará móti Guldbergs 

álit? þenkjum einu sinni: menn göta verið að spyrja að: hvert allareiða 

sð búið að deyða vottana, og hvenær þá? rött eins og spáðómurinn sýni 

ekki sjálfur, að það verði öllum heimi kunnugt, þegar það sköður — siá 

Sda v —, Hversu miklu líklegra er ekki, að vottarnir sðu Guðs orð, sem 
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S. 1129. 
„8. ve: Og þeirra líkamir munu liggja á götum (strætum) 

í þau 1260 ár hefir stríðt við páfadóminn og þar eptir (hvað merkilegt er) síð- 

an páfadóms krapturinn mínkaði, ásamt við vantrúna?? að hverki Guðs orð, 

og ei heldur prótestantar“ höreptir undir kúgist (að öllu) af nokkurri 

mannanna eður satans makt einúngis, og að þar fyrir þessa dýrs kraptur 

gðti ekki verið þeirra ríkja herradðómur eður yfirráð, sem játa páfans yfir- 

makt, heldur fái sína rót að innan frá mannanna girndum, en að eins út- 

vortis stjórnarform; þegar nefnilega þessi ár (1260) eru liðin, og hið mikla 

fráfall er skðð, nefnilega frá kristinndómsins grundvallar ástæðum, muni van- 

trúarinnar ríki upprísa, sem hindri brúkun kristinndómsins í heiminum (öllum 

þekkjanlega) í 3! ár, hvar uppá hin fyrri tímabil í ýmsumeinstökum löndum 

kynni hafa verið áminnandi fyrirmindanir. Og þar þetta er enn nú ekki 

sköð, jafnvel eptir sjálfs Williams játun, verði sú ógnarlegasta tíð að 

vera ókomin, og þá líka afgrunnsdýrsins kraptur, líklega ogsvo þess upp- 

koma; því það afmálast, án efa vegna Krists sérdeilis aðvörunar tilgángs, 

með svo greinilegum könnimerkjum í bókinni, að það mun verða ómögu- 

legt fyrir nokkurn sannleikskjæran að villast um, þegar það er komið upp. 

En — eg mun opt fá tækifæri til að staðfesta mína meiníngu og reka þá, 

sem þar eru á móti. 

Við þetta sjöunda og þareptir 8. vers, verð eg að innfæra nokkuð, 

áhrærandi þess lærða og gnðhrædda Bengels álit, sem nú er komið mör 

fyrir sjónir. Mig furðaði, þá eg hafði lesið nokkuð um þessa mikla manns 

nærgjætni og gruni, þar hann ei að eins hafði gðtið rött til, um sjö ára 

styrjöldina, ósöða þá hann skrifaði, og að vantrúarrót mundi uppkoma Í 

Preussalandi, og jafnvel keisaradómur á Frakklandi við árið 1800, 

laungu eptir hans daga; heldur og, hvað meira er, fyrirsagði hann niður- 

drep trúarbragðanna, vanvirðu hjónabandsins og trúarboðanna (Missión- 

anna) miklu aukníng, svo nákvæmlega, einsog allt þetta hefir sýnt sig á 

vorum dögum, samt páfadómsins veiklun.  Hverninn er mögulegt, að svo 

upplýstur maður hafi ei séð og gögnumskoðað tímanna teikn á hans dög- 

um, og hversu þeirra kennimerki mundu vaxa — þess undarlegra er það, 

að hann hefir götað útlagt 8. v. 11. kapílulans einsog hann hefir gjört, og 

þó í móti allra annara útleggjenda meiníngu — beri menn þó saman 112, 

og 113. $ í tilraun minni höraðofan við hans útleggíngu. þá miklu borg, 

hvar vottanna lík láu ógrafin, heldur hann ekki svomikið sem Róm, held- 

ær Jerúsalem, sem enganveginn verður líkt við ríkið Ægyptaland, 
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„hinnar miklu borgar, sem kallast andlega Sódóma og 

„Ægyptaland, þarsem og vor Drottinn er krossfestur.“ 

Og að þar muni verða píslarvottar, líklega þeir seinustu, deyddir af Anti- 

Kristinum, sem hann heldur með mör í, að ekki sð páfinn, að því leiti 

hann er páfi, heldur að hinn síðasti páfi, einn maður sörílagi, og þarf 

varla að nefna hvílík ólíkindi í slíku felast öllu. —Hverninn ætti þó sein- 

Asti páfinn að vera Anti-Kristur, og páfavaldið var það ekki? Hvern- 

inn ætti þvílíkur að koma upp og ríkja á núverandi tíð, og það í Jerú- 

Salem? Og hvaða ógnar fjölda sannkristinna ætti hann ekki að eyði- 

leggja, þegar allir vottarnir eru menn, eður að minnstakosti, hversu ágjætir 

frammyfir alla píslarvotta yrði þeir ei að vera, sem hann dræpi, ef hann 

rött með því skyldi einkönna sigað vera Anti-Kristnr, framyfir Nero, 

Decius, Galerius og alla fornaldar heiðna og papiska týranna? Hversu 

mjög lítið útbreiddur yrði þá hinn sanni Kristinndómur annaðhvort að 

vera, ef hann skyldi göta deyðt hans einustu og seinustu talsmenn, eður 

ef þeir væri útbreiddir um allan heim? Hversu ógurlegt mætti þá hans 

vald vera yfir allri jörðunni; hvílíkt satans einveldi í Jerúsalem, gjæti 

hann deyðt þá alla, og látið þá lizgja ójarðaða þar? — Hverninn ætti og 

fólk og kynkvíslir, túngumál og þjóðir, að sjá þeirra lík liggja þar ógrafin 

og fagna því? Hversu of smámunalegt er ekki þetta allt? Og hverninn 

gðtur það verið mögulegt, að Bengel ekki hafl séð, að sú vaxandi van- 

trú mundi skapa afgrunnsdýrið, sem með fylgi konúnga jarðarinnar mundi 

eyðileggja hóruna og berjast við lambið? Já, hverninn gat hann ímyndað 

sör, að afgrunnsdýrið væri ekki það sama, sem hóruna bar, heldur kjæmi 

upp í lángtum verra eðli, og það fyrst 1834, en yrði þó eyðilagt ásamt 

hafdýrinu 1836? því þá heldur hann aldur dýrsins taki enda; sjá þarum 

mína ætlun seinna. Sýnist hann ogsvo hafa ímyndað sör bæði hafdýrið, 

og það miklu verra af afgrunninu, sem papisk veldi, eður jafnvel páfa 

sjálfa, og þetta er orsökin, hvarfyrir hann reiknar þess tíð 1260 daga eð- 

ur 42 mánuði frá páfadómsins máttarbyrjun, nefnil.: frá 1170 til 1836, 

fyrir að vera ei mema 6697, ár (með sjálfsmíðuðum tímareikníngi), svo 

hann göti fengið þar útaf dýrsins nafns tölu. En hvað göta ekki fyrirfram 

inndrukknar meiníngar trublað álitið? Nefnilega þeir tveir hlutir hafa villt 

hann svo mjög og marga aðra útleggjendur, að þeir hafa: a) ekki ímynd- 

að sör aðra spillíngu mögulega í allri kyrkjunni, enn hina papisku, þá þó 

spádómurinn deilir svo greinilega Í milli hórunnar og dýrsins, bæði þess 

af hafinu, og einkum hins af afgrunninu; og að þeir hafa b) haldið 663 
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það er ljóst, að hinn síðasti partur af þessu lánga atriði Í 
tilliti til tímans, sem nær yfir þess innvortis kristinndóms 

fyrir áratal, sem enganveginn stendur Í spádóminum, og þess vegna Í móti 

hans kröptugu aðvörun bætt við hann; hvarfyrir, þó sá viðbætir, sem 

eintóm gáta okki kunni að valda útleggjendunum neinni sálarhættu, þar 

hún er framsett í einföldum frómleika, sjá menn þó þaraf, hvað hættuleg- 

ur allur mannlegur viðauki er í slíkum kríngumstæðum, og götur ei annað 

enn orsakað, að spáðómurinn skilst aldrei meðan menn brúka hann, eður 

halda við fyrirfram inndrukknar meiníngar. Slíkir hleypidómar hafa fyrr- 

meir orsakað allan misskilníng Opinber. búkarinnar. Og eiga menn í fróm- 

leika, án þess að bæta við sínum meiníngum sem afgjörandi um ný á- 

kveðin tímabil, að bíða eptir tímanna teiknum, gjæta þeirra nákvæmlega, 

og sjá hvert þau í öllu koma saman við það, sem skrifað stendur, eður 

ekki. En svo lengi menn göta ekki fundið þá nákvæmu samstemmu, eiga 

menn einúngis að vænta, og hafa leyfi að götska, því framar, sem könni- 

merkin fjölga. Slík líkindi eiga menn að nota til varúðar og ótta fyrir 

heimsins anda, enn bíða, meðan maður götur, með að ákveða nákvæm- 

lega tímapúnktinn, og þarhjá aldrei heimfæra spádóminn uppá einstak- 

ar persónur, eða stðttir. 

Ei að síður, hversu ljós, sem eg ætla að mín meiníng, um afgrunns- 

dýrið ókomið, cónr Anti-Kristinn, megi vera hverjum skynsömum manni, 

vænti eg þó ekki annars, enn ánægjuleysis úr öllum áttum yfir þeirri ætlun; 

eg finn, að það ánægjuleysi er grundvallað í mannlegri náttúru, og ósk- 

aði hjartanlega gjarnan, að sú tíð væri umliðin; en á meðan menn sann- 

færa mig ekki um það, sem eg held ómögulegt, göt eg ekki fallist á, að 

hún sé liðin. Mín þekkjanlega fyrsta röksemd er, að bókin sö guðdómleg, 

og göti ei annað verið, og þessi röksemd er óræk; höraf flýtur óefanlega, 

að hún, sem hin einasta spádómsbók í nýa Testamentinu, sð eins nauð- 

synleg til vegleiðslu fyrir hinn mikla kristna heim, sem hinir fornu spá- 

menn voru fyrir Gyðinga. Ennframar: að hún hljóti að vera uppfyllt 

að nokkru, sem og er sannað af tilburðum í kristninni, sem fram hafa kom- 

ið hver eptir annan, og sem enginn ímyndaður spádómur eður mannlegt 

málverk hefði götað hitt á, og hvaraf hið merkilegasta er mikið auðveldt 

að útleggja, allt til vorra daga. þarnærst: að þar hennar allramerkileg- 

usta atriði afmálast greinilegast og ógurlegast, og menn enn þá hafa þó 

ekki komið sör saman um að útleggja þau, og að sumu leiti skilur þau 
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ástand frá sjöttu öld, og mikið lángt fram á tímann, til vissu 1260 

ár og þaryfir, sömuleiðis laungu eptir og áður, enn þá (á vor= 
2 

um dögum) ekki hefir sýnt sig til enda á veraldarinnar sjón- 

enginn, af því ekkört í kristninni er þeim fullkomlega líkt, þá hljóti þau 

að vera ennþá ókomin. 

Bókin yrði hreint að vera undirlagslaus, sem vör höfum seð, að er 

bvertámóti, ef hún framsetti slík málverk með sterkustu litunum, og eng- 

inn skildi þau enn, eptir að þau væri uppfyllt, fyrir utan, að það er borg- 

un fyrir því, að merkilegustu tilburðirnir eru enn eptir, að manneðlisins 

útvíklun og hlutirnir eru nú um stundir þroskaðir til mikils meira ílls og 

góðs enn nokkurntíma fyrri; og að það grunaða vantrúarríki er bæði 

mögulegt og líklegt, og samstemmir öðrum spáðómum um þeirra síðustu 

íllsku fyrir Kristí tilkomu; hver tilkoma menn hafa engin líkindi til að ætla 

að merki hinn síðasta dóm við alls holds upprisu, sem síðan skal meira 

umtala, heldur hans sigur yfir óvinunum, og hans ríkis uppkomu á jörð- 

nnni. Eg vænti enganveginn að útvega mör nafn með þessari ritgjörð, 

eður að hún verði í tíðarinnar anda; en eg göt ekki gjört við því, þó 

menn sðu eigi ánægðir með útskýríngu mína. Ef opinberanin er guðsorð 

sem enginn á að efa, og dýrið af afgrunninu er ekki komið ennþá, sem 

mör sýnist fullljóst og enn framar mun seinna sýna sig, þá er annað ó- 

mögulegt enn að það komi og sö nálægt, og að veröldin sð að þroskast 

undir þann tíma; að minnstakosti gðt eg ekki öðruvísi skilið, og þetta 

verður að gilda mör í stað allra röksemda fyrir hreinskilni minni, og að 

það sðu ómótmælanlega afleiðíngar hver af annari í þánkagánginum, en 

engin frekjutrú, sem eg skrifa eptir, allt þartil eg er sannfærður um, að 

formála greinir til ályktunarinnar sðu rángar, eður hún sjálf ránglega af 

þeim dregin. Á móti þessu sýnist mör að allt verði lítilvægt, sem í mótikann 

að berast líkinda vegna, eður í þeirra nafni: a) að upplýsíngin sö nú of- 

mikil orðin og Guðs orð of útbreiðt til þess, að ennþá gðti verið von á 

dýrinu — b) að nú ríkjandi stærri mannkjærleiki enn fyrrum, sö meir 

samstemma evangelíó enn forntíðanna hráu siðir, og ce) að það sð ónátt- 

úrlegt að vantrúin gðti orðið eins almenn og hjátrúin hafi verið. Eg vil 

ekkört afgjöra óskoðað, en til þess er hálfvegis svarað í mörgu því, sem 

undanfarið er og eptirkömur, og skal sérílagi verða betur seinna í athuga- 

semdinni við $. 141, sem eg vona gjöri þessar mótbárur ekki mjög merk- 

ar, en má þó bera saman við athugasemdir biskups Hofkins seinna hör 

til færðar, og að nokkru leiti reynslu þá, sem allvíða hefir nú þegar sýnt sig. 
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arplátsi; frá þeirri tíð er það nefnilega ennþá ósöð, sem dýrið 

af afgrunninu tekur að koma uppá. Vér verðum þá nú enn 

að lifa undir 6. básúnunni (Tyrkjatíðinni óumliðinni). Ekki 

svo? 

S. 113 

Hinni miklu borg, sem hör er um talað, samlíkir bókin 

sjálf við Ægyptaland, eitt ríki; þessvegna er það enginn 

eiginlegur staður (Býr). það er afgrunns dýrsins ríki, Sodóma 

að löstum, en Egyptaland að hatri við Guðs fólk; hún hefir 

krossfest Krist að nýu, það er:haldið hans blóð einkisvert (neit- 

að forlíkun hans, það held eg náttúrlegast skiljist þar undir) 

og þá haldið hann fyrir lygara; Ebr: 6.; í þessari stjórn liggur 

vottanna lík, ritníngin, deydd það er: óbrúkuð, og það á torginu, 

það er: fyrir allra augum opinberlega útskúfuð. 

S. 114 

Þetta dýr af afgrunninu hafa allir hinir eldri útleggjendur 

(sem sagt) þýðt uppá páfann, eður þó þær stjórnir, sem hann 

stýrði til ofsókna, einsog hóran sat á dýrinu (sem var þó haf- 

dýrið).  Dankel einum af þeim hefir skilist, að það ekki 

væri uppkomið ennþá, en þarhjá trúað, að afgrunnsdýrið yrði 

páfalegt einvald, sem styddi hann í hans fyrirtækjum, þegar 

hann héreptir uppkæmi í meira krapti og íllsku enn áður. 

(þetta sýnist mér lík hugmynd Bengels). Guldberg ein- 

um var það geymt — eg þekki ekki Faber — jafnvel þó 

hann hafi engar heimfærslur gjört, að skilja þetta dýr greini- 

lega, bæði frá hórunni, og því dýri hana bar; ein mjög merki- 

leg uppgötvan, hverju Bengel þó hefir að nokkru leiti fundið 

áður. þá um þetta dýr verður mjög talað höreptir, og til- 

burðirnir á þessum síðustu tímum verða merkilegir, miklu 

öðruvísi enn á miðöldunum, leiðist að sönnu atriðið hör fram 

allt til þess á miðjum tíma; en þareptir kömur undirbúníngur, 

leiddur frá fornöld til upplýsíngar, áður enn byrjuð er þess 

algjörfa historía í undir-atriðunum. 
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S. 115. 

„9. v.: Og nokkrir af kynkvíslunum og fólki og túngumálum 

„og heiðíngjum (þjóðum) munu sjá þeirra lík þrjá daga og 

„hálfan, og ekki leyfa þeirra líkami í gröf að leggja.“ 

„10. v.: Og þeir, sem á jörðu búa, munu fagna yfir þeim og 

„kjæta sig og sendast gjafir á, því þessir tveir spámenn 

„pláguðu þá, sem á jörðu búa.“ 

Hér er göfið að skilja, að forsmán hinna heilögu bóka verði 

til hins ýtrasta framfylgt af allrahanda fólki; þær eru látnar 

liggja til sjónar og spotts, og þarfyrir ei hyrt um að brenna 

þær; svo spilltar manneskjur kunna ei annnars enn fagna 

mjög, að hafa skilist við þær; jafnvel á vorum dögum mundu 

margir óska, að þær væri frá, og sá andi útbreiddist, af því 

að forlíkunarlærdómurinn, og um manneskjunnar spillíngu, og 

Guðs strángleika móti syndinni, finnur ekki meðhald hjá þeim, 
og er haldinn plágulærdómur. Hvað mun þá ekki verða undir 

dýrsinsríki, þegar þessir tveir vottar eru felldir, og sýnast út- 

ruddir af jörðunni? Mikil. gleðil 

S. 116. 

„ll. v: En eptir þrjá daga og hálfan kom í þá lífsins andi 

„frá Guði, og þeir stóðu á sínar fætur, og mikill ótti föll 
„yfir þá, sem sáu þá.“ 

„12. v.: Og þeir heyrðu (eg heyrði) mikla rödd af himni segja 
„til þeirra: stígið upp híngaðl og þeir stigu uppí himininn 

„á einu skýi, og þeirra óvinir sáu þá.“ 

Einsog sýnist, eptir 3% ár, á hverri tíð Guðorð verður öldúngis 
niðurtroðið, einsog helgidómur Gyðínga á dögum Antiochi 

göfga, sem var Anti-Kristsins fyrirmyndun, skal það 

upprísa aptur í nýrri vegsemd, og fara til himins sem þess 

herra, það er: komast til mestu virðíngar hjá mörgum aptur. 

Hverninn götur slíkt, sem sumir vilja, sannast á tveimur eða 

fleiri líflátnum mönnum? þess satanssonar, dýrsins, grimm- 

asta stjórn skal vara þrjú og hálft ár, einsog Guðssonar könn- 

íngartími var á jörðunni, sem er merkilegt; og frá þeim tíma 

skal dyrsinsríki hallast til eyðíngar, einsog hans vaxa. Að 
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þess þriggja ára yfirmakt verði drambseminnar og skeytíngar- 

leysisins hærsta toppmál, einsog hans auðmýktarinnar og þján- 

ínganna, þarf varla að göta til. En segi menn mör: hvenær 

hefir slíkt sköð í veröldinni? Og göta menn enn nú vænt því- 

líks af nokkurri Katólskri makt, að því leiti hún er Kat- 

ólsk, eður í páfans nafni? 

S. 117. 

„13 v.: Og á sömu stundu varð landskjálfti mikill, og tíundi 

„hluti borgarinnar hrundi og þar urdu í hel slegnar í land- 

„skjálftanum tíu þúsund manneskjur „ og hinir aðrir urðu 

„skölfdir og gáfu himinsins Guði dýrðina.“ 

„14. v.: Hið annað vei er um liðið; sjá! hið þriðja vei köm- 
ur bráðlega.“ 

Með land skjálftanum afmálast eyðileggíng í nokkru af dýrs- 

ins ríki, og að nokkrir, sem ei eiðilögðust í þeim hluta, eiga 

þá að meðkönna Guðs vald. Flestir í áður nefndu mektugu 

ríki halda áfram í sinni forherðíngu. Og þarvið enda tilburð- 

ir undir sjöttu básúnu. Eptirfylgir hin sjöunda Í 

1) það skyldi vera mör kjært, ef nokkur gjæti sannað, að sjötta básún- 

an væri nú liðin og dýrið væri hið franska skölfíngar ríki, ásamt með 

þeirrar tíðar rationalistum, eptir hverra tíð Guðs orð reis upp í krapti ; 

enn þá vildi þó þaraf leiða, að sama dýr enn nú framvegis mundi lengi 

stríða við Kristum og fá enda með skölfíngu, og vera þessvegna vantrúar- 

innar, en ekki papiskt ríki. Samt er þar á móti, a) að kristinndóms- 

ins eyðing var eiginlega ekki nema í einu landi; b) að tilfellin, sem hör 

afmálast, eru heldur mikil til að merkja eins einasta ríkis byltíngu; c) að 

hið dauðsærða höfuð, sem átti að ríkja stuttan tíma, *) ein viss drottnara 

stjórn, gökk ekki á undan; d) að þau 1260 ár, sem undan skyldu gánga 

þessa dýrs uppkomu, hafa varla verið byrjuð fyrir miðju 6tu aldar; og enn - 

Margir aðrir hlutir; svo að skölfíngar stjórnin sýnist heldur að vera fyrir- 

myndan, enn þetta dýr sjálft, sem afmálast í 13da kapítula, þó neita eg 

ekki þverlega, að allra fyrsta byrjun þess kynni hafa sköð á Frakklandi 

í nefndri skölfíngartíð, þó þess mesti kraptur framvegis sð sýndur undir 

“) Sá sem átti að vera stuttan tíma, var sá sjöundi, en dýrlð var sá 

áttundi og útaf þeim sjö. Afskrifarans athugasemd. 
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S. 118. 
„ló. v.: Og hinn sjöundi engill básúnaði; og þar gjörðust mikl- 

„ar raddir í himninum, sem sögðu: ríki veraldarinnar eru 

„Orðin vors Drottins og hans Smurða, og hann mun stjórna 

„um alla eilífð.“ 

„16. v.: Og þeir tuttugu og fjórir öldúngar, sem frammi fyrir 

„Guði sátu í þeirra hásætum, féllu fram á þeirra ásjónur, 

„og tilbáðu Guð og sögðu :“ 

„17. v.: Vör þökkum þér, Drottinn Guð! hinn almáttugi (allra 

„hluta yfirherra!) þú, sem ert, og þú sem varst, og þú, 

„sem kemur, að þú hefir meðtekið (sýnt) þinn mikla krapt 

„og stjórnar.“ 

„18 v.: Og heiðíngarnir (þjóðirnar) eru orénir reiðir, og þín 

„reiði (hefndar tíðin) er komin, og tími þeirra dauðu að dæm= 

„ast, og til að göfa laun þínum þjónum, spámönnunum, og 

„hinum heilögu, og þeim sem óttast þitt nafn, smáum og 

„stórum, og að skémma þá sem skömma jörðina.“ 

„19 v.: Og Guðs musteri varð upplokið í himninum, og hans 
„Testamentis örk sást í hans musteri, og þar urðu eldínga 

„slög og raddir (laung slög) og þrumur, og landskjálftar, 

„og mikið hagl.“ 

Hörvið er eptirfylgjandi að aðgjæta. 

Q14 9. 

Með lóda versi á eiginliga að byrja nýr kapítuli, sem 

Guldberg telur fyrir hinn ellefta, og hann inniheldur nátt- 

úrlegast þennan lofsaung, sem er einsog spádómur fyrirfram 

um lyktir sjöundu básúnunnar, og stórmerki við hana. þeir 

sáluhólpnu meðkönna Guðs réttlæti og mátt, og gleðja sig yfir 

að hann hafi sýnt sig í móti jarðarinnar, það er: mannkyns- 

ins allra stærstu spillendum, dýrinu og þess tilbiðjendum, hvert 

allstaðar fyrirkðmur, sem hafandi innflot á alla jörðina; þess eyði- 

sjöundu básúnu og tíundi hluti staðarins kynni vera Fránkanna skölf- 

Íngar stjórn fyrst hann föll undir sjöttu básúnu, hvar eptir það seinasta 

Katólska höfuð gat fylgt, sem nokkur hlötími, aður enn dýrið fongi sitt 

víðt útbreidda vald. Tíðin sýnir þetta bost, 
7 
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leggíng er nú viss. En af öllu, bæti því, sem hör er fljótt 

yfirfarið, sem eptirfylgjandi undir-atriðum, sjá menn, hversu 

hræðilegur þessa dýrs máttur og harðræti hlýtur að verða, 
þar það álítst sem sérleg auglýsíng Guðs eiginlegleika að steypa 

því; að hann ekki gjörir það fyrri enn það sýnist nærri al- 

máttugt, sýnist oss undarlegt; en þanninn hefir jafnan gengið 

til, að mannanna íllska verður að ná sínu toppmáli, áður enn 

þeir kannast við, að óguðleikans straff komi frá Guði, og. 

einkanlega verður það ná þanninn að gánga með dýrið, 

sem ekki vill kannast við neina Guðs innverkun í veröldinni 

(hvað vorrar aldar náttúrutrú undirbýr), og öldúngis forsmáir 
allt hvað stendur í hans opinberaða orði, en finnur undir eins 

til síns mikla kraptar, sem útvegaður þykir með mannlegri 

kænsku og öflugum undirlags útsjónum, sem lukkast hafa. Í 

14. v. sleppir Guldberg þessu: sem kémur. Hans röksemd 

til að víkja frá því vanalega þekki eg ekki; en til má hún 

vera. Að það ord standi hör ekki, segir hann: er af því að 

Drottinn álízt nú að vera kominn. 

S. 120. 

Þanninn er þá Ágrip historíu hinnar ríkjandi kyrkju, og 

dýrsins tími til þess miðju umtalaður (útmálaður) í þessu láng- 
an tíma yfirgrípandi hófuð-atriði hinnar litlu bókar 

með sínum undirbúníngi að framan. 

S. 121 

Gjörum nú ráð fyrir, að vor útleggíng Opinberunarbókarinnar 

enn þá sö ófullkomin, sem síðan má bæta um af öðrum lærðari 

og reyndari, þá sannar það þó (fyrir utan bókarinnar stíl og önn- 

ur könnimerki, sem enginn dauðlegur gat göfið henni), að hin 

mikla bók er útlögð í tímaröð eptir historíunni, allt til Os- 

mannanna daga, og vorra daga, og þvílík byrjun gjörð við 

hina litlu, að ekkert sýnist móti berandi merkilegt eða með 

rökum, að hún sé guðdómleg. Látum nú þá vísustu á 

vorri upplýstu tíð safna saman allri sinni mannþekkíngu og 

stjórnarþekkíngu, já, látum alla þá vísustu menn af hverju 

landi í Norðurálfu samankomna, géfa út spádóm einn und- 
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ir bílætum um nákvæmt trúarbragða og stjórnar ástand, ein- 
asta einni öld fyrirfram, og vör munum sjá, að þegar sú öld 

er liðin, mun spádómur þeirra varla kunna á nokkurn, því 

síður, náttúrlegan máta, að dragast svo til, að tilfellin hafi 

komið út í samhengi, samstemmandi honum, hversu miklu síð- 

ur ef þeir vildi samtaka nokkuð, sem næði yfir margar 

aldir, hvar ný og ný óvænt innflot úr öllum áttum umbreyta 

að öllu, og sífeldlega grundvelli í hlutanna gángi. — Vör skul- 

um sjá seinna í bókinni, að Jóhannes (eiginlega engillinn) 

fyrir sagði ákveðið, svo mörgum öldum fyrir fram það, sem 

var ómögulegt nokkrum manni á hans dögum svo mikið sem 

fá minnstu ímyndun um; og eptirkomandi tíð mun vissulega 

allraljósat sýna allrar bókarinnar uppfyllíngu. En allt þetta 

veri einúngis sagt hreinskilnum manneskjum, og hleypidóma- 

lausum, sem standa í háska þeim, að villast af hinum vantrú- 

uðu; en ekki hinum vantrúutu sjálfum, þá þurfum vér ekki 

að vona að sannfæra, þó geislinn félli þeim í augu. Dýrið af 

afgrunninu mun ekki heldur láta sig sannfæra; það mun bók- 

in enn framar staðfesta. 

Undirbúníngur til eptirkomandi undir - atriða í hinni litlu bók. 

S. 122. 

Áðurenn vör byrjum á undirbúníngnum sjálfum, sem menn 

kunna líka kalla, ef menn vilja, atriði útaf fyrir sig (og vör 

vitum, að góðir sagnaritarar jafnvel hafa þannig tekið fram 
fyrir í sinni tímaröð, til að undirbúa það eptir kömur, hversu 

miklu framar mætti það ekki vera í spádómi), verðum vör 

að minnast á, að slíkur undirbúníngur var hör sördeilis nauð- 

synlegur, þar tilburðirnir á seinni tímum eru svo margbrotn- 

ir og margkynjaðir, að þeir ekki verða historiskt útfærðir all- 

ir í einu; og þarfyrir utan eru menn ennþá ófræddir af spá- 

dóminum um það dýr, sem bið fyrsta ágripsatriði talar um 

þess eðli og uppruna, og hvernin kyrkjan var undirbúin áð- 

ur, og þegar það uppkom; það hefir híngaðtil alleina verið 
nefnt vegna þeirra tveggja votta, sem áttu að spá í -1260 

ár, og það átti að deyða. 
7 
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12. kapítuli. 

S. 123. 
„1. v.: Og teikn eitt mikið sást í himninum; kona ein klæðd 

„með sólunni, og máninn undir fótum hennar, og á henn- 

„ar höfði kóróna af tólf stjörnum.“ 

„2. v.: Og hún var sem þúnguð, kallaði í jóðsótt, og hafði 

„(harðar) fæbíngarhríðir.“ 
Að konan sö söfnuður, eptir fornum spámannastíl, og það 

Kristí söfnuður, er efalaust; það er hans sanna kyrkja. Hún 

er klædd Kristi og hans réttlæti, því hann er heimsins ljós, 

og á mánanum stendur hún, það er sá gamli sáttmáli, hvar 

á hinn nýi er uppbyggður, og hver upplýsíng líkjast kann 

við mánaljós í myrkri. Hennar kóróna, fyrsta (eður höfuð) 

prýði eru hennar lærendur, Krists postular, þeir eru tólf 

stjörnur; hún er þúnguð og í fæðíngarhríðum; þarum seinna. 

S. 124. 

„3. v.: Og þar sást í himninum annað teikn, og sjá! dreki 

„mikill rauður, sem hafði sjö höfuð og tíu horn, og á sín= 

„um höfðum sjö kórónur (konúngleg höfuðbönd).“ 

„4. v.: Og hans hali dró þriðjúng stjarnanna á himninum, 

„og fleygði þeim á jörðina; og drekinn stóð frammi fyrir 

„konunni, sem fæða skyldi, svo þegar hún hefði fæðt sitt 

„barn, að hann fengi gleypt það.“ 

Vör sjáum nú, hversu öldúngis nauðsynlegt var, að taka fram- 

fyrir í tímanum, til að koma fyrir þessum formála, sem eptirfylgir. 

Öll hin mikla bók, allt til Osmannanna daga, talar ein- 
úngis um refsidóma yfir Guðs kyrkju óvinum, og kyrkjan 

sjálf var enn aldrei fyrir sjónir leidd. Hör varð konan loks- 

ins að koma fyrir, frá þeim tíma hún, sem Krists kyrkja, 

komst út frá heiðíngja ofsóknum, og það áður enn talað varð um 

drekann, sem ofsækir hana, en um drekann varð að tala fyrri 

enn aðalhistoríu dýrsins, þar það hefir uppruna sinn af hon- 

um. þessi undirbúníngur, eður atriði, ef menn kalla vilja, 

framleiðast þarfyrir einninn, svo ei taki fyrir málverkið, þó 
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einúngis drekans og konunnar ástand sín á milli, allt til tíma 

afgrunnsdýrsins, en fljótt yfirfarið í miðöldunum. 

S. 125. 

Í þessum kapítula er oss sagt, að drekinn, sem ofsókti 

konuna, sö djöfullinn, sjá höreptir 9. v.; hann söst í himninum 

með sjö kórónum þar fyrir, þá hann ríkti með miklu valdi. 

Kristur sjálfur segir sömuleiðis um hann, að hann falli af himnin- 
um, þegar hans herradæmi í afguðadýrkuninni fellur. Hör mein- 

ast þá afguðadýrkunarinnar yfirdrottan með miklu konúngsvaldi 

til árása við Jesú lærdóm og söfnuð. Að hann dró þriðjúng 

stjarnanna í hala sínum, og fleygdi á jörðina, er á fyrri tíðum 

af einfeldni þanninn útlagt, að satan hafi steypt með sér þriðjúngi 

englanna, þá hann föll frá hlýðni við Guð, rétt einsog þessi bók 

væri að tala um, hvað sköði áðurenn mannkynið varð til; 

en það er ljóst, að stjörnurnar eru lærendur, sem drekinn 

og afguðadýrkunarinnar grimmleiki kom til fráfalls. þanninn 

afmálast afguðadýrkunarinnar vald, sem djöfullinn sjálfur, 

því verður hún að vera uppkomin og viðhaldin fyrir hans 

tilhlutun, sð hann annars persóna; en að hann líka sð það, 

og manneskjunnar fyrsti svikari, hvar fyrir hann ætíð afmál- 

ast sem höggormur (slánga), það hefir Kristur sjálfur og hans 

postular Jjóslega Könnt sem nokkurn annan lærdóm. Að 

halda Kristur hafi þar í hagað sör eptir hleypidómum Gyð- 
ínga — þó sá lærdómur sö eptir vorra rationalista meiníngu 

heimskulegur og skaðlegur — hann, sem jafnvel ekki þoldi 

þeirra freka hleypidóm um sabbatið — er eins ólíkindalegt, 

sem ofdirfðarfullt; og hann varð að vita hvað hann sagði, og 

bæði hvað hann könndi allri veröldunni, og líka öll óhagræði 

og hleypidóma, sem þar útaf gjæti spunnist, og þó könndi 

hann þann veg. þessvegna hlýtur sá lærdómur að hafa ver- 

ið nauðsynlegur, og það ílla, sem þaraf gat flotið í heimin- 

um, að yfirbugast af þvi góða, sem hann orsakaði. 

S. 126. 

þar eg við þetta tækifæri hefi snert nokkuð meiníngar 
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vorra rationalista (skynsemdartrúarmanna, sem kalla sig), svo 

má eg spyrja lesarann, hvert hann ekki finnur neitt í þeirra 

lærdómi, sem er beinlínis miðandi til að uppfóstra dýrið af 
afgrunninu? Af góðu götur ekkert íllt beinlínis (meðalslaust) 

flotið. Vér viljum þá skoða nokkuð af þeirra könníngum!', ef ei 

fullkomlega, sem ei fær sköð í nokkrum fáum deildargreinum 

(paragraphis), þá þó stuttlega. 

S. 127. 
Vita þeir nokkuð um djöfulinn betur enn Kristur? Hvaða 

mótsögn (við sig sjálfa) finna þeir í því, eður þeirra háttlof- 

uðn skynsemi, að einn fallinn, frásnúinn öflugur andi gðti 

verið til, sem af öfund hefir tælt manninn? Að sá sami kunni 

enn að géta lagt drög til að spilla kristinndóminum? Eru 

þá ekki líka manneskjur til hatursfullar við dygðina, og öf- 

undsjúkir við aðra? Vita þeir víst, að hann ekki einstöku- 

sinnum géti innskotið þaunkum, sem þeir varla voga að neita 

magnetista meisturum sínum götu til? Eg hefi að sönnu 

séð sagt eptir lærðum og trúræknum kristinndóms-könnanda: 

ef vér ættum að trúa, að djöfullinn géti meðalslaust innskot- 

ið oss vondum þaunkum, og móti vorum: vilja hrifið oss til 

íllverka, þá væri manneskjan aumkunarverð; en hvar stendur 

þannig í ritníngunni? Hvað hið fyrra áhrærir, hyggur víst 

ekki sá heiðursmaður sig vita betur enn Krist og postula hans ; 

þessvegna, án þess að eg haldi á því í þetta sinn, að djöf- 

ullinn innskjóti meðalslaust vondum þaunkum, held eg ein- 

úngis það sð ekki ómögulegt; enn fyrir það síðara þurfti ekki 

að skírskota til neins lærðs manns. það stendur aldrei neinn 

uppá, að vondum þaunkum, hvert sem þeir koma frá djöfl- 

inum eða annarstaðar að, verði ekki mótstaðið, heldur verði 

að setjast í verk. það er ólíkindalegt, segja þeir: að mann- 

eskjan skuli hafa andlegann óvin, þar andar gðta ei verkað 

á hinn líkamlega heim. En hver hefir sagt þeim það? Er 

þá manneskjan einnsaman líkami? Er það ekki líka hennar 

andi, sem verkar á líkamann og alla líkamlega hluti fyrir ut- 

an sig? Ég vildi fyrri trúa, að enginn einsaman líkami verki 
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á líkamlega hluti. Andar, þó ei sðu allt skynsamir andar, 

en einkum þeir, verka á alla hluti; grassins líf (vegetation) 

er ogsvo einslags andi; og máské allir skaptir andar hafi 

einslags líkama. Munu þeir vita betur enn Kristur? Neita 

þeir þá ekki líka öllum englasjónum, og þeirra verkunum á 

líkamlega hluti? Víst neita þeir þeim, einkum meðal þeirra 

þeir vanvitru Materialistar, sem af engu vita nema lík= 

ama, og ei eru svaraverðir; Og svo miklu neita þeir af ritn- 

íngunni, sem þeim þóknast, án minnstu röksemda. það var 

Óósamkvæmt, segja þeir, Guðs gæðsku, að líða máttugum íll- 

um anda að vera manneskjunnar óvinur og umsitjari. En — 

hví það? Hafa ekki öll dýr dauðlega óvini, sem þau naum- 

ast fá umflúið? Náttúran á eptir skaparans undirlagi að nota 

krapta sína sem mest, sér til verndar; þá þarf alla, sú spenn- 

íng er alls viðhald. Manneskjan ein hefir engan óvin meðal 

dýranna, sem hún ei með skynseminni (annaðhvort í að verj- 

ast eða umflýa) er lángt yfirsterkari, og meðal sinna líka á 

hún (eptir Guðs tilgángi) engan óvin að hafa. Hún er og 

líka andi, og meira enn einúngis skynsamur andi; skal and- 

inn engan óvin hafa, sem hann þarf alla sína krapta í móti, 

já meira enn sína krapta, síðan hann í móti Guðs tilætlan spill- 

ist, og hver gat það verið annar enn framandi andi? En er 

ekki sá framandi andi manneskjunni allt ofsterkur? göta þeir 

sagt. Eg svara nei, ekki fyrst Guðs sonur, sem maður, er 

hans óvinur. Með Guðs krapti götur maðurinn sigrað. þær 

manneskjur, sem ekki meðtaka Gnðs son fyrir sinn frelsara, 

og vilja verka allt sjálfar án Guðs náðar, sigrar djöfullinn 

vissulega. Eru það ekki ólíkindi, segja þeir, að skapaður 

andi standi á móti sínum Guði? Hvar stendur það, að 

hann mótstandi Guði sjálfum (guðdóminum)? Hver hugs- 

ar það? — Mótstanda ekki líka margir menn Guðs vilja, og 

leita annara óhamíngju? Hví fær ei einn annar andi gjört 

það sama? Hann götur ekki hafa tælt manneskjuna til synd- 

arinnar, segja þeir!, heldur hennar skilníngarvit. Hvernin þá 

skilníngarvitin ein, nýsköpuð af Guði? Hverninn var brot 
mögulegt án óhlyðni, og hverninn óhlýðni án reynslu boð- 
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orðs? Hví vilja þeir heldur, að manneskjan hafi fallið fyrir 

eigin skilníngarvit? Er það ekki sama guðlastan sem að 

segja, Guð hafi skapað syndina, eður og að manneskjan móti 

hans vilja hafi sjálf verið sinn eiginn svikari? Hefði hún þá 

líklega hvorki fengið fyrirheit né endurlausn, og mundu þeir 

vilja það? gángi þeir svo víðt og segi: hvorugs þurfti við, 

virðist mör þeir væna Guð lýgi, og flýtur af slíku áliti hver 

guðlöstun af annari; en það mun valda, að þeir trúa ekki, 

að Guð sé strángur á móti syndinni, þó öll ritníngin sanni 

það. Þegar nú jafnmikið eða meira er fyrir því í skynsem- 

inni, enn móti, að djöfullinn sö til og verki, þá á þó að minnsta 

kosti Jesú könníng af hafa yfirvigt í þeim hlutum, sem mað- 

urinn ei skilur til fulls. Samt er það ekki undarlegt, að 

rationalistarnir ei trúa, að djöfullinn göti neitt í heiminum 

verkað, þá nokkrir af þeim hafa verið svo fíbldjarfir, að segja: 

Guð göti ekki verkað á líkami, þar hann sé hreinn andi; en 

þótt það sð ekki einúngis vafalaust, að einúngis hið hreinasta 

í andanum verkar, heldur og göta þeir ei neitað, að Guð 

verður að hafa skapað alla líkami, og tilbúið þeirra smágjörf- 

ustu verkfæri; sð þetta ekki að vera sjáandi blindur, veit eg 

ekki hvað það er. þó vör þá trúum með ritníngunni, að 

djöfullinn hafi tælt manneskjurnar, og tæli enn. stundum, ef 

ekki móti honum stríða, meiga þeir gjarnan kalla oss trúa á 

hann (sem er óheppin spottglósa af þeim, sem ekki sýnast 

að hafa minnstu hugmynd um hvað andi er). Sú glósa er 
annars ósönn, því vör höfum afsvarið hann, viljum og ekki 

heldur hafa hann undir vernd vorri, nð taka uppá oss, að 

afsaka hann fyrir öllu íllu í móti Guðs orða vitnisburði, því 
það er verra, að vera hans verndarmaður, enn trúa hans íllsku; 

enda lýgur hann ekki einn; dýrið af afgrunninu, eður Anti- 

Kristurinn, sem neitar föðurnum og syninum, 1. Jóh. 4, 3. 
og 5. 10. samanb. 2, 22. er samslags lygari. Sé hann ann- 

ars Svo slægur sem ritníngin segir, svo kynni það skð, að 

þegar hann sér, að enginn vill lengur dýrka hann með hjá- 

trú, fjölkyngi og slíku, hafi hann gjört undirbúníng til þess, 
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2 
að þánkinn um, að hann ei til væri, kjæmist inn í veröldina, 

og þótt það sör ekki ábata minna. í 

S. 128. 

Rationalistarnir halda það fyrir fávitsku og blindt 

vandlæti, að trúa Guð vilji ósamþykki komist inn milli hans 

barna, og Jesú lærdómur vanskapist þarmeð (eg tala hörum 

þá rationalista, sem könna sig við Jesús) og bókstafurinn 

Þanninn takist fram yfir andann, en þræta gjörist í milli Guðs 

orðs í skynseminni og í ritníngunni, og útlista þetta næsta 

hvassorðað og spekíngslátlega (sophistiskt) með yfirskyni 

kjærleiksandans. En munu þeir satt segja, og ekki tæla? Á 

þá ritníngunni að útskúfast, hvar skynseminni (hins eða þessa 

skynsemi) sýnist henni ekki samkvæm? Eru það með sönnu 

Guðs börn, sem miskliðin gjörist á milli, hvort sem þeir eru 

lygarar eða sannleikselskendur? Mun Guð vilja álíta aðra 

fyrir sín börn enn þá, sem mcótaka hans frelsun í Kristó, 

trúa á hann, og lifa eptir hans könníngu? hvað ei einúngis 

sköður með útvortis verkum, heldur einkum með því, að halda 

hjartanu til Guðs. Segir ekki Jesús um sjálfan sig, að hann 

sö kominn til að auka misklíð enn ekki frið í veröldinni, og 

gökkst það ei eptir? Munu hans lærisveinar gðta breytt öðru- 

vísi, fyrst mennirnir setja sig ætíð mest í móti hans opinber- 

aða orði? Er þá Jesú lærdómur vanskapaður? Hefir hann 

nokkurntíma könnt góðverk án trúar á sig?  Fjallprödikunin 

er að sönnu siðalærdómur að mestu; en einúngis hjartans siða- 

lærdómur, sem þurfti til að undirbúa manneskjurnar til að 

taka á móti trúnni; því trú án hjartans siðalærdóms er hlut- 

ur, sem er ekkört; eintómis útvortis siðalærdómur dugir heldur 

ekkirt fyrir Guði. Bókstafurinn á víst ekki að takast fram- 

yfir andann; en rationalistarnir kalla opt að maður gjöri 

það, þegar ei er. Menn verða að þekkja andann grannt, ef 

menn ætla að víkja frá bókstafnum; en það er Guðs og hans 

orðs andi, sem menn verða þá að þekkja, og þarum eru ra- 

tionalistarnir væntanlega ófærir, sjá 1. Cor. 1, 18. 19. 23. 24. 

25. etc. 2, 14. 15. þeir hrópa þessvegna, að mótstöðumenn 
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sínir hrósi sör af djúpum vísdómi, þó í allri auðmýkt, en 

kalli þá sjáandi blinda; og þeirra mótstöðumenn hafa rök- 

semd til þess; ekki af því, að þeir hafi meiri skynsemi enn 

rationalistarnir (eins göta þeir haft hana); heldur af því 

þeir trúa Guðs orði, sem er þeirra ljós; hinir hafa augu, en 

forsmá ljósið, og augu og sólarljósið géta ekki hvort vel verið 

annars án, ef sjá skal. Án augna sæi menn ekki sólina, 

þekkti ei heldur Guðsorð án skynsemi; en trúi menn á skyn- 

semina og hafni Guðs opinberun, líkjast þeir þeim, sem af 

náttúrunni sjá, en gjöra sig þó blinda.  Hverninn ætti þó 

Guðs mál í skynseminni og ritníngunni að vera að öllu leiti 

eins? — Að þræta sð gjörð eður verði í milli þeirra, sköður 

aldrei nema skynsemin sð vanbrúkuð, hvar uppá eg að eins 

vil nefna nokkur dæmi: að trúa á Krist, og hann sé óbrigðull, 

og þó ekki trúa því öllu, sem hann segir, meðal annars, að 

hann væri Guðs sonur kominn til að niðurbrjóta djöfulsins verk; 

að hann vildi göfa sínum postulum Guðs heilagan anda; að 

andinn — sjálfur guðdómsins andi — skyldi tala fyrir þá; 

að þeir þessvegna hljóti að segja öldúngis satt, að hann hafi 

forlíkað fyrir veraldarinnar syndir; að straffið — röttara kall- 

að syndarinnar og vantrúarinnar ósæla afleiðíns — st eilíft; 

að Móses og aðrir gamla Testamentisins ritsmiðir hafi vottað 

sannleikann; að þessvegna Guð fyrir sína engla hafi talað við 

Móses og annað þvílíkt; að trúa hinu fyrra, og ekki hinu 

síðara, er það ekki að vera sjáandi blindur, eða þó, sem nær 

því er það sama, að flækja sig í sjálfsmótsögnum? Er það 

ekki að vanbrúka skynsemina? Hvaraf þrætan kömur. Að 

trúa, að Guð hafi opinberað mönnum sinn vilja með Kristó, 

og skynsemin sö þó nægileg; eða Guð hafi opinberað fyrir 

hann annaðhvort það, sem skynsemin þekkti af sjálfri sér, eða 

það, sem hún þekkti ekki, og var þó umfram þörf, er það 

ekki móti skynsemi? (Menn sjá að eg dæmi ekki skynsem- 

ina, heldur met hana yfirmáta dýrmæta; lasta að eins hennar 

vanbrúkun, og hygg að margir könni sig við hana einsog krist- 

inndóminn, sem ekki hafa mikið af henni; hún er í sannleika 

einna minnst spilltur sálareiginlegleiki hjá manninum, ef vil- 
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jinn ei gjörði allt verra. Að trúa forsjón Guðs í heiminum, 

og þó ekki, að hann hafi uppbyrjað kristinndóminn, og hans 
forsjón ekki haldið honum við, er það ekki móti skynsemi ? 

Að trúa, að hann hafi verið hans höfundur, og þó ekki litið 
til hans meir enn svo, „að síðan Krists eða postulanna daga 

hafi hann aldrei rött verið skilinn af nokkrum í heiminum 

(nema máskö rationalistunum) og allur hans andi sé affærður, 

og þó stjórni Guð hlutunum, og einkum meðölunum til mann- 

eskjanna velferðar, er það ekki móti skynseminni? Að halda 

mennirnir hafi sjálfir uppfundið trúna á einn Guð, t. d. í forn- 

öld Gyðíngar, er þó voru ein af hinum hráari þjóðum, með- 

an Grikkjar, með öllum þeirra vísdómi, voru frekustu af- 

guðadýrkarar; og þetta þvertámóti allra tíða historíu og reynslu, 
sem sýnir, að sjálfir hinir kristnu flestallir hafa fallið til af- 

guðadýrkunar; og ennframar, að trúa, að skynsemi mannesk- 

junnar hefði vakið og upplýst sig sjálfa til Guðs þekkíngar, 

án kristinndóms, þvertámöti allri reynslu, er það ekki í móti 

skynseminni? ekki að vera sjáandi blindur? Að Guð hafi 
skapað manneskjuna saklausa, og þó ekki straffi hana ef hún 

verður rángsnúin af íllgirni í hjartanu, eður ef hún meótekur 

ei hans ráð henni til frelsis, hvað gjarnan fylgist að, og 

gengur þvertámóti ritníngarinnar vitnisburði, sem maður segist 

fara eptir, og kann vel að skírskota til móti mótmælendum 

sínum þó rángfærður sé; er það ekki vantrú? Og hver götur 

talið alla þá afvegi, sem drambsamur rationalista lærdómur, er 

kallar sig trúarbrögð, en er ekki nema sjálfs tilbeiðsla (hin 

versta grein af afguðadýrkun) hefir með sör? Hver götur söð 
glöggt yfir þær óhamíngjur (ófarir), sem hann með tíðinni 

götur framleiðt ? 

- á S. 129. 
Rationalistunum þykir ógðgnilegt, að Jesús Krist- 

ur Guðssonur hafi liðið fyrir veröldina, og að manneskjan 

verði sáluhólpin fyrir trúna á hann; en þó maður gjöri best 
Í að trúa þar ritníngunni, af því maður veit hún er frá Guði; 

ekki af því maður taki sjálfs síns skynsemi fángna undir 
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trúna, hvað hvergi er boðið (heldur rángar skynsemdar álykt= 

anir mótmælenda), þar það er sú rétta skynsemi, aðtrúa því, 

sem maður veit að Guð hefir opinberað, en skynsemdarleysi 

að trúa því ekki; þá götur maður þó samt gjört sér hugmynd 

þarum, allsamkvæma Rómv. 5, 12. 14. 17. 18. 19.—21., án 

þess að steyta skynsemina, nefnilega þá skynsemi, sem ekki 

álítur allt með einhæfni, ellegar apar eptir öðrum, ellegar hefir 

hleypidóma, ellegar trúir ritníngunni og trúir henni ekki, sem 

er á móti allri skynsemi. Menn sjá nefnilega, að í hverjum 

heimi, sem fullkominn skyldi vera, varð Guð að skapa eina 

skynsama veru, þá veru, sem hann gjæti opinberað sig fyrir, 

og fengi lært að þekkja skaparann; annars hefði heimur ver- 

ið ófullgjör og tilgángslaus fyrir hans dýrð. þegar nú þess- 

ari veru skapaðri á jörðunni, var svo háttað, að allar skyldu 

framleiðast af einu pari, einsog manneskjan, og þetta fyrsta 

par syndgaði á móti Guðs boðorði (því hlýðnispróf hlaut for- 

takslaust að vera, hvar sem skynsemi var, hver Guð gat ekki 

leyft eitt augnablik að óbrúkuð væri til skaparans dýrðar, og 

manneskjurnar þessvegna gátu ekki komið villtar frá skapar- 

ans hendi einsog rationalistarnir ætla), og allir þessa pars 

eptirkomendur líka, vegna þess nú spillta eðlis, sem óreglu- 

legt var orðið, og þar eptirfylgjandi og afleiðandi allrahanda 

freistínga, urðu syndugir, svo að ekki einn einasti af öllum 

hans skynsömu sköpnum í þessum heimi fylgdi nú hans vilja; 

þá var Guðs tilgángur með veröldina, og þessvegna veröldin 

sjálf töpuð fyrir hann; hans vilji — sköpnunnar skylda — 

hlaut þá þó af einhverjum að uppfyllast, ef hann vildi ekki 

fara fram þeim óaðfinnanlega strángleika, að fordæma þessa 

sköpnu náðarlaust, og að engu gjöra þenna heim (því að í- 

mynda sör Guð einsog af veikleika viðkvæma kvennpersónu, 

eður lingjörfan stjórnara, að vilja umlíða syndina hvervetna, 
er vissulega heimskulegt); hans gjæðska og miskun er í raun 

hans kjærleiki til velgengni (velferðar) hans sköpna, samkvæm- 
ur hans réttlætis straungu kröfu, að allir kraptar séu brúkaðir 

til að hlýða honum; (og uppreistarsöm sköpna götur ei annars 

enn orðið óverðug til að vera hans sköpna, sem með því að 
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fjarlægjast hann, yrði að hafa, jafnvel þó ekkört álagt straff 

væri í eilífðinni, helvíti í str), til þess að ná nú sínu augna- 

miði með jörðina, hlaut Guð (eður fann þó bezt) af því hann 

vildi ekki brúka hitt (hið líknarlausa) meðalið, — þar það nú 

var undir spilltri náttúru og allrahanda freistíngum orðið enn 

ómögulegra hverju A dams barni að hlýða honum, enn það 

var Adam sjálfum — eptir sinni gæðsku, en samkvæmt sínu 

réttlæti í tilliti til þess, að manneskjan var tæld af framandi 

anda, en ekki af sjálfri sér, haga því svo, að ein manneskja 

af Adams kyni yrði sameinuð sjálfum honum, og bæði að 
eðli sínu syndlaus, og fyrir þessa sameiníngu hæfileg til að 

mótstanda allri synd, uppfyllti alla mannlega skyldu, og legði 

sig undir allt. þessi manneskja var Jesús, hvers sálu Guð 

eður Guðs eilífi sonur sameinaði sig á líkan hátt og sál hans 

líkamanum; og þessi saklausa og heilaga manneskja tók uppá 

sig, til að hlýða Guði, og gagna mönnunum, líka svo að bera 

syndarinnar straff (hvað Guð endurgaldt hans mannlegu nátt- 

úru með eilífu herradæmi yfir allri sköpnu). þeir, sem nú 

trúa á hans lærdóm, og hans dauða fyrir mannanna synd, og 

leitast: við að líkjast honum, því einkis af þessu má án vera, 
álítast einsog þeir hefði sjálfir lifað og liðið sem sá, er þeir 

trúa á og bera sig að líkjast, og einsog hans bræður og með- 

erfíngjar, eður hans andleg börn, líka sem þeir áður voru A- 

dams holdlegu. því einsog hans kjærleiki til þeirra var ó- 

endanlegur, og hans sameiníng við Guð gaf hans forlíkun ó- 

endanlegt gildi, og einsog hann er maður sameinaður Guði, 

og þannig hefir sameinað honum mannlega náttúru, og hans 

trúaðir eru manneskjur einsog hann; svo verða þeir, með því 

að kannast við, að þeir hefði átt að líða hvað hann leið, og 

fyrir þann kjærleika við Guð, og hlýðnis eptirlaungun, sem 

uppfyllir þeirra sálir, sameinaðar fyrir hann við Guð að nýu, 
og á lángtum æðri hátt enn Adam var. Ásamt fökk nú Guð 
þar með tækifæri til að sýna öllum sínum skynsömu sköpn- 

um sinn strángleika í móti syndinni, og sína gjæðsku. Göt- 

ur nú nokkur upphugsað svo verkunarsamt meðal til mann- 
anna frelsunar (hjálpræðis)? og þegar hleypidómslaus skynsemi, 
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leiðbeind af ritníngunni, götur uppgötvað svo mikið sem þetta, 

hversu miklu fleiri tilknýandi orsakir hefði Guðs vísdomur göt- 

að fundið til þessa síns ráðs? Og þegar nú ritníngin könn- 

ir á þennan hátt (og hana Þurfti Guð ekki að gðfa mönnun- 

um, ef skynsemin ein var nóg, hann hefði þá gðfið nokkuð 

óþarflegt, ef svo væri), eigum vör þá ekki að trúa henni? Já, 

það er sannarlega ekki undarlegt, að Guðs börn, sem hafa 

smakkað Guðs og síns frelsara kjærleika í þessu undirlagi, 

gjarnan útgöfa lífið og alltaf þakklæti, einkum þar þau vita, 

að það flýtir þeirra nákvæmustu sameiníngu við hann; en hræði- 

legt er, að svo margar manneskjur forsmá þessa dýrkeyptu 

og sælu eilífa sameiníngu við algjæðskuna sjálfa, þar þær 

þó hafa föngið náð fyrir náð. Sjá! hör er sú sanna og skyn- 

samlega' sjálfselska, sem grundvallar sig á, og fellur svo að 

segja saman í eitt við kjærleikann til Guðs! Undarlegt er það, 
að manneskjurnar fá ei af str að setja sör nákvæmlega fyrir 

sjónir þessarar tilhlutunar sælu, sem Paulus og Jóhannes 

uppörfa svo opt til, og án hvers kristinndómurinn fær aldrei 

sinn rötta anda,! og hverju fylgir eptirlaungun eptir öllum 

dygðum, þá þær þó vita þær hafa sitt eðli og allt í fyrstu 

frá Guði. Í 
S. 130. 

Af áður umtöluðu 4. v. í 12. kapítula, sjáum vér, að þar 

fyrst hefir verið talað um heiðinndóminn, í hverjum drekinn 

ríkti, og hans ofsóknir í móti kristninni. 

S. 131. 
„5. v.: Og hún fæddi einn son, eitt sveinbarn, sem ríkja 

1) það er mikið orsakalaus umkvörtnn af nokkrum á vorum dögum, að 

upplýsíngin sð ílla úthrópuð af rötttrúarmönnum (orthodoxum); eg 

set þetta orð hör í þeirri röttu góðu merkíngu, en ei þýðandi hvern, sem 

þrætir vegna trúarlærdóma. Sönn upplýsíng, sem hvorki fersmáir Guðs 

orð eða rángfærir það, heldur heiðrar það og fylgir af hjarta, er ekki 

ílla útbrópað af öðrum enn óguðlegum; sá, sem er öðruvísi á sig kominn, 

heyrir til dýrsins falska spámanns orðkríngi, en gyllir sig og fegrar, sem 

náttúrlegt er. 
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„skyldi yfir öllum heiðíngjum (þjóðum) með járn-valdssprota, 

„og því hennar barni varð burtkippt til Guðs og hans 

„hásætis.“ 

„6. v.: Og konan flýði á eyðimörku, hvar hún hafði stað 

„fyrirbúinn af Guði, að hún skyldi viðhaldast þar, þúsund, 

tvö hundruð og sextíu daga.“ 

Konan fæddi sitt barn, sem varð varðveitt af Guði, og flutt til 

hans hásætis, og stjórnaði þaðan heiðíngjunum. Guðs hásæti 

er Krists hásæti, og Krists hásæti er þeirra stjórnenda, sem 

hann setur fyrir sig á jörðunni.  Kristnin fékk kristinn stjórn- 

ara, sem þraungvaði þeim heiðíngjum, sem í móti henni stóðu, 

og Guð varðveitti hann. Keisararnir urðu þaðan af kristnir. 

Ei að síður varð þó konan (hin sanna kristni) að flýja til eyði- 

markar, því Krists ríki er ekki af þessum heimi. Fráfall frá 

hinum sanna kristinndómi rak hana fljótt þángað í myrkra- 

tíðunum, einsog Makkabæa á Antiochus dögum. Hve 

nákvæmlega rættist það ekki á Jesú sönnu meókönnendum 

undir páfadóminum?  Ög þetta skyldi vara í 1260 ár, sem 

fyrr segir. Bengel, eptir sínu undarlega tímabili, sem hann 

gjörir 657 ár, og eg göt ei fallist á, lætur tímann enda 1521; 

en þar það víst eru 1260 mána ár, og ætti þá að byrja 261, 

sem er mikils til ofsnemmt, og miklu líklegra er eigi að vera 

seint í 6. öld, þá og sannur kristinndómur hefir verið ofsókt- 

ur í mektugustu ríkjum allt til vorra daga nærfellt; eru þau 

fyrsta svo enduð á vorum dögum, þó stytt væru um 18 ár, 

sakir mismunarins á mánaárunum, hvaraf eitt verður 360 dagar. 

Sæ 1325 

„7. var Og þar hófst stríð í himninum, Michael og hans 

„englar börðust við drekann, og drekinn barðist og hans 

„englar.“ 

„8. v.t: Og þeir fengu ei yfirhönd, þeirra staður varð og ei 

„framar fundinn í himninum.“ 

„9. v.: Og hinn mikli dreki varð útsnaraður, hinn forni högg- 

„ormur (slánga), sem heitir djöfullog Satanas, og honum 

„varð fleygt á jörðina, og hans englum varð fleygt með honum. 
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Eptir það Jesú söfnuður hafi fengið stjórnara sinn, ríkti þó 
drekinn í afguðadýrkuninni; en Guðs fólks höfðíngi steypir 

honum loksins, eptir harða orustu með hans afguðadýrkun 

niður úr tigninni, þó er þekkjanlegt, að hör eri bendt til þeirr- 

ar tíðar (því þessi kapítuli er þó inngángur til hinna seinni), 

þá kristnin varð ríkjandi, hvar fyrir Dankells heimfærsla 

uppá Lútherskra, Calvinista og annara þýzku þrætur 

kömur hvergi nærri. Slíkt allt eru og of ómerkilegir hlutir 

til að setjast fyrir sjónir með svo sterku málverki í svo merki- 

legum spádómi, þó aðrar kríngumstæður hefði leyft það. 

195: 

Að spádómurinn segir hör rétt það sama um djöfulinn 

sem eg hefi áður sagt, sést af 9. versi, og seinna mun hann 

nákvæmlegar mála hann, svo menn hafa enga orsök til að 

skilja það um afguðadýrkunina útaf fyrir sig, eður aðskilið 

frá persónu, sem brúkar það til að framfylgja sínum tilgángi. 

Eg vona þessvegna, að þeir umburðarlyndu rationalistar 

umlíði af mör, þó eg trúi þanninn, þar mín trúarbrögð villa 

mig ef svo er. Að annars fornir menn af einfeldni hafa gjört 

úr stríði þessu himna stríð nálægt veraldarinnar sköpun, og 

jafnvel nafnfræg skáldmæli eru grundvölluð á þeim misskiln- 

íngi, kömur ekki Opinberunarbókinni við. 

S. 184. 

„10. v.: Og eg heyrði rödd mikla í himninum, sem sagði: 

„nú er sáluhjálpin (sigurinn) og valdið og ríkið orðið vors 

„Guðs, og herradæmið hans smurða, því sá ákjærandi bræð= 

„ra Vorra er ofansteyptur, sem þá klagaði dag og nótt fyr- 

„ir vorum Guði,“ 

„ll. v,; Og þeir hafa yfirunnið hann fyrir lambsins blóð, 

„og (fyrir) þeirra vitnisburðar orð, og þeir elskuðu ekki 

„Sitt líf allt til dauðans (kusu dauðann fyrir meðkönnínguna).“ 

„12. v.:  Þarfyrir gleðjist þör himnar og þeir, sem þar í búa, 

„vei þeim, sem húa á jörðunni, og hafinu, því djöfullinn 
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„tr kominn ofan til yðar, og hefir mikla reiði, af því hann 

„veit hann hefir stuttan tíma.“ á 

Lofsaungurinn samfagnar þeim, sem með því að útgöfa líf 

Sitt voru nú hólpnir (sælir) í himninum, og djöfullinn götur ei 

lengur ofsókt með vondra manna bakmælgi og grimmleika ; 

Porphyrius og Júlíanus voru nú ekki lengur til eða 

höfðu krapt að skaða þá. En hann harmar þá nú eptirverandi 

jarðlega sinnuðu kristni, og vejið svarar þeirra þriggja! veja 

tíð í höfuð- atriðinu, einasta með þeim mismun, að þau þrjú 

voru útvortis óhamíngjur, en hör talast um þá innvortis 

spillíngu, sem satan mundi reyna að koma til vegar í sínu 

miður augsýnilega ríki, nú þegar hans valdi í þeirri berlegu 
afguðadýrkun var steypt. 

S. 185. 

„13. v.: Og sem drekinn sá, að honum var fleygt á jörðina, 
„ofsókti hann konuna, sem sveininn hafði fæðt.“ 

„14. v.: En konunni urðu göfnir tveir vængir mikillar arnar, 

„svo hún gjæti flúið til eyðimerkur, til síns staðar, hvar 
„hún uppihéldt sér tíð og tíðir, og hálfa tíð frá augsýn högg- 

„ormsins (slaungunnar).“ 

Á öllum miðöldunum og undir páfadómsins makt (hinni óber- 
legri afguðadýrkun og þessvegna af drekans eðli) varð hinn 

sanni kristinndómur aðþreyngdur, og flýði helzt til þeirra landa, 

sem á Jóhannesar dögum voru haldin sem eyðimerkur; þó 

þarf ekki svo nákvæmlega að tiltakast um löndin; meiníngin 

er: hún duldist. Tíð er ár, tíðir tvö ár, og hálf tíð hálft ár; 
alls 1260 dagar, það er jafnmörg ár og fyrr segir. Að sönnu 

hefir ekki sú kyrkja, sem fylgdi Guðs orði, verið aðþreyngd af 
Páfadóminum á síðasta hluta þessara 1260 ára, einkum ekki 

Síðan á dögum Lodviks 14., sem þá erlíka stuttur tími; en 

þó hafa sannkristnir optast verið lítils virtir af þeim miklu 
Stærra andvaralausa fjölda, jafnvel meðal Prótestantanna; 

og þarfyrir utan nefnist öll tíðin fyrir mestan hluta hennar, 
til þess ei misskiljist, að það eru hin sömu 1260 ár, sem fyrri 

8 
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er umtalið, að hverjum liðnum dýrið af afgrunninu mun upp- 

koma, ellegar við hverra enda hóran mun missa sinn krapt. 

S. 186. 
„15. v.: Og höggormurinn (slángan) skaut eptir konunni af 

„munni sínum vatni, sem flóði (straumi, eða á), svo að hann 

„vildi láta hana rekast burt með flóðinu., 
„16. v.: Og jörðin kom konunni til hjálpar, og jörðin upplauk 

„sínum munni, og svalg flóðið, sem drekinn hafði útskotið 

„af sínum munni.“ 

þar þessi kapítuli, sem sagt er, einúngis er undirbúníngur 

hinna fylgjandi, fer hann allfljótt yfir tímann í sumum stöð- 

um, t. d.: í 14. versi. það er því bágt að segja, hvert það 

flóð er, sem hann skaut út eptir konunni, til að láta hann 

rekast burt fyrir, að menn hafa hör ekki tíma ákvörðun að 

styðja sig við; það sköði einhverntíma á þeim 1260 árum. 

Vör viljum framleiða til skoðunar þetta eptirfylgjandi: 

S. 137. 

Vatnsflóð merkir í spádómunum mektuga yfirgeysandi ó- 
vini, og að það kom frá drekanum, sýnir, að þeir líka hafa 

verið afvegaleiðandi. -Guldberg þekkti ekki þessháttar of- 

sókn móti sönnum kristinndómi með stóru ofurefli, sem þá 

varð afstýrt, eða hjálp kom í móti, nema eina af ofríkis yfir- 

gángi til að leggja lönd undir, helzt ef eyðimörkin er tekin 

fyrir norðurlönd, hvarvið hann sýnist að benda til 30 ára 

styrjaldarinnar og frelsis þess, sem kom frá Svíþjóð. En 

menn kynni að leggja merki til, að hör er framar talað um 

innvortis ástand, og hin sanna kristni er hör heldur meint 

enn hin protestantisku (lúthersku eður reformer- 

uðu) lönd; þarmeð er sagt, að jörðin, ekki eyðimörkin, hafi 
komið konunni til hjálpar (í hverju tilliti eg heldur 

ekki gðt fylgt Bengel, sem helzt tekur jörðina fyrir Aust- 

urálfuna, og án efa fer hör mikið skakkt í kríngumstæð- 

um svo vel sem tíma reikníngum, einsog annarstaðar honum 

viðkomandi). Jörðin burtrak og ekki flóðið, heldur gleypti 
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það. — Seint í átjándu öld yfirsveimaði annars kristnina eitt 
flóð af bókum, hvaraf margar smökkuðu af heiðni, og sýnd- 

ist að vilja reka í burt kristinndóminn með vatni sínu, og 

jafnvel sjálfa ritnínguna; en jörðin, jarðneskar maktir, án til- 

gángs að frelsa kristnina, og þá ekki sendar til þess beinlín= 

is frá Guði, yfirsveimuðu löndin, hvarvið ofmetnaður hinna 
lærðu misstist (einsog þeirra þrætugirni í 30 ára styrjöldinni — 

sjá Opinb. 11. kap. 6. v.), og hentugleiki gafst til að gjæta 

að sör. Eg afgjöri hör ekkört, vegna þess vonda, sem er að 

finna þetta víst, þar ekkért er ákveðið um tímann, hvort seint 

eða snemma var á þeim 1260 árum, þó það sýnist heldur að 

vera seint; og þægi gjarnan að fá upplýsíngu þar um. Hvað 

sem flóðið er, sýnir þó það, sem eptirkðmur, að drekinn læt- 

ur ekki af. þó ofsækir nú ekki sú afguðadýrkunarfulla, og 

að því leiti heiðna kristni hinnar sönnu limi á vorum dögum, 
svo vör vitum. 

S. 138. 

„17. v.: Og drekinn varð grimmdarfullur til konunnar og 

„gðkk burt til að stríða við hina aðra af hennar sæði, sem 

„halda við Guðs boðorð og hafa Jesú Kristí vitnisburð.“ 

Menn sjá að drekinn hefir hör nýar ráðagjörðir með höndum, 

hverjar að framtelja nú eptirfylgir, og fyrst tækifærið þar 

til (og undirbúning, með að segja frá hafdýrinu, af hverju af- 

grunnsdýrið varð). 

Fyrsta eiginlega undir-atriði í litlu bókinni um hafdýrið og 
þángaðtil miðt í afgrunnsdýrsins tíma. 

13. kapítuli. 

S. 189. 
„l.v.: Og eg varð standandi á hafsins sandi (strandarbrúninni), 

„og eg sá eitt dýr, sem kom upp af hafinu, og sem hafði 

„sjö höfuð og tíu horn, og á sínum hornum tíu kórónur, 

„og á sínum höfðum guðlöstunar nöfn. 

„2. v.: Og dýrið, sem eg sá, var líkt pardusdýri, og fæt- 

„urnar á því einsog á birni, og munnurinn á því einsog ljóna- 
g* 
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„munnur, og drekinn gaf því sinn krapt, og sitt hásæti, 

„og sitt vald.“ 

„Samsetníng bílætisins sýnir dýrsins grimmleika og afl, og 

skrímsli átti það að vera. 

S. 140. 

Drekinn hafði stjórnað í hinu heiðna rómverska ríki 

að því leiti það ofsókti kristnina, þar fyrir sást hann með sjö 

höfðum, teiknandi þau sjö fjöll, sem Róm stóð á, og með 10 

hornum, sem svara þeim optast nær — 10 ríkjum, sem Róm a- 

borg hafði vald yfir; hverninn sem menn telja verður það 

meðaltala á þeim, og þessvegna tjáist þetta höfuðríki í öð- 

rum spádómum aé hafa skipst í 10 hluti, sem finst hja Dan- 

íel. Drekinn hafði kórónurnar á höfðinu, því Róm hafði ein- 

veldi hinna ríkjanna á sínum fjalls hæðum. En dýrið, sem 

síðan var uppkomið úr hafinu, nefnilega af byltíngum í þjóða- 

flutníngunum og þareptir, hafði líka 10 horn og sjö höfuð til 

að vera drekanum líkt, þó með því það samanstóð af 10 at- 

skildum ríkjum eptir meðaltölu, uppkomnum af hinu róm- 

verska ríki, og afmáluðum (áður) með þeim 10 tám á Ne- 

buchadnezars bílæti, en sem vóru í einslags félagi einsog 

tærnar með fótunum. þessi sjö höfuð eru annarsslags enn drek- 

ans, það eru sjö konúngar, og það hver eptir annan, og bókin sjálf 

seinna útleggur þessvegna sjö yfirburða-ríki eður æðstu höfuð 

dýrsins. Guðlöstunarnöfn hefir það á sínum höfðum, það mun þá 

verða harðstjórnar dýr, og lasta hinn sanna lærdóm. Og þareð 

seinna mun sýnt verða, að það er hið sama dýr, sem hóran 

situr á, kunna menn að ætla þess uppruni haíi verið í áttundu 

öld, eður þegar Karl mikli samtvinnaði keisaravaldið og 

páfavaldið annað hvert 774, þá hann undirlagði Lángbarða 

land, og gaf páfanum Exarcha ríki (jarldóminn Gríska) 

eður 800, þá hann varð keisari; máskð ogsvo fyrri, 754, þá 

Pipin aðstoðaði páfann, sem var birjun til hans veraldlegu 

stjórnar, og þess að dýrið tók að bera hóruna, hvarfyrir það 
er ekki ólíklegt,að Karl keisari og hans frönsku eptirkom- 

endur sðu fyrsta höfuðið. Drekinn gaf þessu dýri sína makt, 
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sitt hásæti og veldi, nefnilega til að ofsækja hina sönnu krist- 

hi, því hins heiðna rómverska ríkis makt fluttist til þess; 

þó ríkti þá drekinn ekki sjálfur, því honum var niðurhrundið 

af himninum, og heiðnin horfin, en þetta dýr ríkti og smágjörð- 

ari afguðadýrkun. Samt sem áður jókst drekans kraptur Í 

því smámsaman, nefnilega: ofsóknarandinn, hvarum ransóknar- 

rétturinn (inq visition en), Parísar brúðkaupið, 30 ára styr- 

jöldin, Valdensanna ofsóknir, og þær, sem voru undir Lóð- 

vík 14., vitna. það var þarfyrir í þessu tilliti drekans aðstoðari 

og umboðsmaður, og einsog seinna sést hórunnar reiðskjóti. 

Þetta dýr varð fyrst að afmálast, því það er nppruni (undir- 
rót) dýrsins af afgrunninu, sem verður úr því annaðhvort þá 

það er með sjöunda höfði, eður (heldur) endurfæddu eptir þau 

öll sjö, sem seinna skal verða sýnt. 

$S. 141. 
„3. v.t Og eg sá eitt af þess höfðum sem væri það dauðlega 

„sært, og þess dauðlega sár varð læknað, og öll jörðin 

„furðaði sig eptir því dýri (eptirfylgdi því með furðu).“ 
Miðaldirnar eru í fleirum þessum atriðum stuttlega yfirfarnar, 

þeirra byrjun, könnimerki og endi, því um eiginlega sérlega 

tilburði á þeim, þar þær voru alltaf sjálfum sér svo líkar, er 

það þessari bók óverðugt að tala margt. Nú eru þær liðnar, 

nema í eptirfylgjandi atriði er nokkuð talað um hina sann- 
kristnu á þeim, af því það er nýtt efni, og byrjun annara 

merkilegra efna framvegis. Hör byrjar sú mikla freistíng (að 

minni ætlan), sem koma skyldi yfir alla jörðina, og það lækn- 

aða dýr, sem öll jörðin furðaði eptir, skal sannast í því, sem 
eptirfylgir, að er dýrið af afgrunninu.“ * 

1) Bengel, sem eg hefir nú séð sex árum eptir það eg byrjað hafði 

útleggíngar tilraun mína, heldur, að hafdýrið sð páfavaldið, einkum frá 

Hildibrands tíð, hverju eg ei samsinni, heldur að það sðu ríkin, sem 

stóðu undir páfans lærdómi, því dýrið var ekki hóran, heldur sat hún á 

því; og hvað þau sjö höfuð áhrærir, sem síðan útleggjast fyrir sjö fjöll, 

er hún sat á, og sjö hinar helztu stjórnir undir hennar sið, þá er það án 

efa rángt, þegar Bengel síðan gjörir þær tvennslags sjö tölur að sama, 
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S. 142. 

Í sjöunda v. 11. kapít. og til hans enda er fyrst komið 

svo þær merki sjö páfaflokka af sjö Rómaborgar hálsum (dýrið hafði 

þó þau sjö höfuð og ekki hóran), þar það lángtum líklegar á svo að skil- 

jast, að hóran sat líkamlega á þeim sjö fjöllum (hálsum), en andlega á 

þeim sjö stjórnum. 

En nú er tími til, að eg mæti nokkuð þeim mörgu mótsögnum, sem 

neita, að dýrið af afgrunninu sð enn ekki komið, og vilja gjöra allt að 

hinu sama, dýrið, sem bar hóruna, og það (hverju Bengel þó mótmælir, 

og er þarí mör samþykkur); áð sönnu hefir eg rekið þær með nokkrum 

rökum híngaðtil, og hör að ofan í paragraphunum gjöri eg það framvegis, 

en þó Í tilliti hinna ensku útleggjenda, er eg fyrst sá eptir það tilraun 

mín var samsett, og annara, sem fylgja hinni fornu meiníngu, verð eg enn 

betur að reyna það, og eptirláta svo lesaranum um að dæma, hvað lík- 

legast sð. 

Hvað áhrærir þær í nótunni (athugasemdinni 9. við 111. 8. framfærðu 

röksemdir Í móti því, að afgrunnsdýrið sð enn í vændum: a) nærverandi 

tíðar upplýsíng; b) nú ríkjandi meiri mannkærleiki enn áður; og c) ómögu- 

legleikinn að vantrúin verði almenn, hverjar eg hefir hör sett til þess, að 

láta mótmælendur mína fá tækifæri til að sýna röksemdir sínar í öllum 

mögulegum krapti; þá eru þær að litlu eða engu marki, og ekki annað 

enn röksemdaskyn, sem í ritgjörðinni er að mikln leiti til baka rekið, og 

ennþá kann að segjast þar um framar: að hvað hið fyrsta áhrærir (upp- 

lýsínguna) þá er það ljóslega samkvæmt Guðs vísdómi og ráttlæti, að leyfa 

ekki hinni miklu freistíngu að koma yfir jarðríki fyrri enn mennirnir eru 

orðnir hið besta undirbúnir af upplýsíngu og brúkun Guðs orðs til að mót- 

standa henni; það stendur og hvergi, að ekki verði sannkristnir á jörð- 

unni þá dýrið uppkömnr; heldur það, sem því er á móti, einúngis að þar 

verði orðið mikið fráfall frá þekktum sannleika. Hvað hið annað áhrærir 

(mannkjærleikann), þá sýnist það að vísu svo, en er ekki fullvíst, að nú sð 

meiri mannkjærleiki í veröldinni enn áður, jafnvel þó eg ætli hann sð ekki 

meiri Í samanburði við þekkínguna; en jafnvel í þeim hlut götur hin ó- 

stöðuga veröld ennþá spillt sér, og breytt um þánkahátt, einkum hvað kjær- 

leikanum til Guðs ótta og hans dýrkenda viðvíkur; já, undir dýrinu mun 

einnig hinn falski spámaður mæla mjúklega. þriðja mótbáran (um almenna 

vantrú), er nærþví allrasíst óbrigðul, því þó híngaðtil hafi almenn vantrú 

ekki ríkt í kristinni kyrkju (í heiðninni fyrir Krists fæðingu vita menn 
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við þá tilburði, sem ennþá, árið 1829, þá þetta var skrifað, 

eru undir tímans fortjaldi, og hör byrja þeir aptur; enginn 

samt hún var almenn, og er því möguleg), þá mundum vör fá allt annað 

að sjá, ef eitt ríki kjæmi upp, voldugra enn nokkurt fyrri á jörðunni, 

framar vegna tilhneigínga innbyggjenda sinna, enn af yfirmakt, og sem af 

jarðlega sinnuðum manneskjum yrði á allan hátt furðað sig á, og ei ein- 

asta sjálft væri vantrúað, heldur hefði líkt eins furðanlegan og í mesta 

máta tælandi aðstoðara, einsog hinn falski spámaður er afmálaður. því 

Verr| allareiðu nú eru ærið margir, sem miklu meir fylgja vantrúnni og 

fúslegar, enn sannleikanum og Kristí krosslærdómi. Og þó göfur spádóm- 

urinn að skilja, að ætíð muni verða nokkrir sem yfirvinna allt þetta. Eg 

stend nú eigi svo mikið sem á því, að mínar röksemdir hafi yfirborð yfir 

mótröksemdunum a, b og ce, en á því stend eg, að þær hafi jafnmikið 

fyrir sör; helzt þegar menn aðgjæta, hversu óstyrk mannleg dygð er, þegar 

hún fer að treysta sör sjálf, án tilhalds til Guðs hjálpar. En það, sem 

nú verður að gjöra allt um, er, að maður götur ekki annað enn játað, að 

upinberanin sð guðdómlegur spádómur, og ef þá verður sannað, að dýrið 

af afgrunninu sð ekki það sama, sem ber hóruna, og þessvegna eptir bók- 

inni ekki komið ennþá. 

þetta vil eg nú reyna ennframar: 

3. v. segir, að öll jörðin hafi furðað sig yfir dýrinu, sem var læknað, 

með fleiru, sem þar eptir kömur, að það hafl fengið vald yfir öllum kyn- 

kvíslum, túngumálum og þjóðum, sjá 7. v.; mun slíkt verða sagt af nokkr- 

um sannleiks elskanda um nokkurt af þeim ríkjum, sem hafa verið páfann 

aðstoðandi, ellegar eptir spálóminum borið hans kyrkju? Víst ekki. Lángt 

frá ekki eínusinni um Karl hinn mikla, hvers stjórn eður vald þó engan- 

veginn var það höfuð, er uppkom af hinu dauðsærða, eður eptir það. Og 

hverninn götur nú páfans kraptur eða þeirra konúnga, sem af honum hánga, 

orðið höðanaf svo mikill, að þeir fái alla aðra undirþrykkt? AÐ ákveða 

Ýtarlegar, hvenær þetta dýr á upp að koma og deyða vottana, sem Wil- 

liams sjálfur heldur ennþá fyrir ekki sköð, og eg raunar líka, hygg eg 

vel með honum ofdjarflegt sð; en vör munum þó fá að sjá, að hann á- 

kveður aðra ekki meira áríðandi hluti nógu ýtarlega, þar sem eg þarámóti 

hefi hreift þeim þánka í 108. $., að upphaf þeirra 1260 ára sýnist að vera 

með vilja dulið af forsjóninni, uppá það manneskjurnar ekki skuli vita á- 

kveðið nær þau taka enda, því strax þaráeptir verði miklir hlutir, hverra 

byrjun þá var auðveldt að finna. Mínar ákvarðanir tímans höreptir eru 
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dauðlegur kann þessvegna vita þarum annað enn gátur, og 

það, sem bókin sjálf upplýsir. En af því þessar upplýsíngar 

og ekki fortakslausar, og eru ei kallaðar annað enn lausar tilgátur, til ná- 

kvæmari eptirþánka. 

Í þrettánda kapítula 21. Lection, segir áður nefndur lærði maður 

(Williams), að dýrið af hafinu, eptir Guldberg og allri sannsýni það 

sama, sem bar hóruna, sjá 17. kap. 7. v., hvað eg hefi nákvæmlega útlist- 

að, sð hið sama, sem hið fjórða dýr hjá Daníel. þetta er í rauninni 

rött, en að svo miklu leiti órðtt, að þar það kom upp af hafinu, það er: 

veraldarinnar umbrotum á þjóðaflutnínganna tíðum, þá var það eiginlega 

samansett ríki af hins rómverska ríkis rót (þær tíu tær á Nebuchad- 

nezars bílæti). þessvegna er eptirfylgjandi ímyndan ritsmiðsins, væntan- 

lega tekiu eptir Newton, að það hafi verið dauðsært undir A ugustulusi, 

og læknað undir Karl mikla, eptir minni ætlan rugluð, því hið róm- 

verska ríki hafði í rauninni ekki nema eitt höfuð (þó sjö sðu talin Í 

spádóminum í öðrum tilgángi, nefnilega: hvert eptir annað, þá hið rötta 

var farið, og áður alleina í tilliti drekans bústaðar), en aldrei tíu horn 

með kórónu á hverju, og var aldrei sú veraldlega makt, sem studdi páfa- 

dóminn, ekki að tala um, að Karls ríki, sem náði sumpart yfir önnur 

lönd, og sumpart vantaði önnur, sem hið rómverska ríki röði yfir, og 

enn síður hinna þýzku keisara, var rómverskt, þó mönnum hafi þóknast 

að kalla það svo. þvílík makt, dýrsins ríki af hafinn (jafnvel þó hún sjálf 

væri til fyrir daga Karls mikla), uppkom þó fyrst algjörlega með hon- 

um, og hennar höfuð verða að vera þær helztu stjórnir í henni, eptir hans 

daga; Fránkaríki hið fyrsta, þareptir Ottonanna ríki, sem menn 

gjarnan kunna telja viðhaldist hafi til milliríkisins (Interregnum) og svo 

frv., vissulega máskð ekki alltíð keisaranna, en ætíð hin mektugustu ein- 

veldi í hinni rómversku kyrkju, hvarvið maður verður sördeilis að að- 

gjæta umbreytíngarnar, ef maður vill reikna höfuðin út, til þess sjöunda, 

sem sært Var. 

Bengel heldur hið fyrsta höfuð kunni einsvel hafa verið sært sem 

hið síðasta, og gjæti þá þó Frakkland verið hvorutveggi sú stjórn. 

Ekkört af þessum höfðum var þá sært þarsem Augustulus var, því spá- 

dómsins 13. kap. 3. v. er allt annað enn 6. kap. 13. v., sem er umfall 

Vestur-Rómaríkis. Ei heldur kom afgrunnsdýrið upp undir Karli 

mikla. Menn þenki hvílíkt trubl! Vottarnir skyldu vera menn, og enn 

ekki deyddir alla páfadómsins tíð, hver ei heldur gðtur verið þetta dýr, 
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gefast um það, sem viðvíkur dýrinu af afgrunninu, greinilegri 

enn um allt annað, þar forsjónin þekkjanlega hefir viljað vara 

en verða það fyrst höreptir! Allt þetta rugl kömur af því, að menn hafa 

haldið páfann og páfaðóminn þann síðasta (mannlegan) óvin, og dýrið af 

afgrunninu fyrir hið sama, sem bar hóruna, hvað eð veldur margslags tíma- 

rugli fram og aptur Í skoðun spádómsins — þó — eg meina allt þetta 

sö svo skilmerkilega sundurgreiðt í útleggingu minni, að menn göti ei ann- 

að enn samsinnt því framar þessari útlistun, sem hr stendur. Að drek- 

inn verði tilbeðinn undir dýrinu af afgrunninu (hvert William heldur sé 

hið veraldlega pátavald), útleggur hann svo, að afguðadýrkunin innfærist Í 

bennan ránga kristinndóm; en hvaraf kömur það þá, að hóran sjálf er 

hvergi afmálað sem hún sð drekans bílæti, eður hans umboðs persóna, held- 

ur einasta blóðþyrst hóra? Væri það ekki miklu líklegra, að ein við Krist 

sörlega hatursfull veruleg heiðni innleiddist undir afgrunnsdýrinu, sem ei 

er enn uppkomin? Ritsmiðurinn (Williams) hefir þó samþykkt, að vott- 

arnir söu enn ei deyddir, og það verði fyrst eptir 1260 ár, sem ei sðu enn 

þá (þá hann skrifaði) fullenduð; þá á fyrst dýrið að sýna sig Í sínum fulla 

krapti.  Hverninn götur það þá orðið páfadómurinn, og margra hundraða 

ára gamlir tilburðir heimfærst til tíma, sem enn eru ókomnir? Hin 22. 

Lection hjá nefndum ritömið er svo flækt, að eg verð að útliða mein- 

ínguna þarí nákvæmlega. 

„það annað dýr, sem uppkömur af jörðunni,“ segir hann, „sambýður hinu 

„litla horni hjá Daníel, og er hins fyrra, eður veraldlega dýrs fyrsti ráða - 

„nautur (aðstoðari, minister) og umboðsmaðnr, það olli, að mennirnir 

„tilbáðu hið fyrra dýr.“ 

Daníels horn er víst Anti-Kristurinn sjálfur, en þetta dýr eptir spá- 

dóminum hans Minister. 

„Einsog hin veraldlega stött (segir Williams framar) setti þá andlegu Í 

„vald og auðæfi, svo styrkti hún aptur hinnar krapta í þeim myndug- 

„leika, er páfadómurinn var byggður á.“ 

Hör er útleggíngin svo gamaldags, að bæði dýrið af hafinu, og hóran (sem 

reið því, 17. kap. 3. v.) og dýrið af afgrunninu, og dýrið af jörðunni eður 

sá falski spámaður — er nærri því gjört allt að einu; þar þó sá allstaðar 

Í mestalagi fáorði spámaður gjörir hinn greinilegasta og margbrotnasta 

mismun á þeim. Hann könnir, að dýrið af hafinu beri að sönnu hóruna, 

og sð þessvegna í sambandi við hana; en dýrið af afgrunninu sð hennar 

óvinur og eyðileggjari, og hafi einúngis samband við dýrið af jörðunni 
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við því, og könnimerkin eru svo mörg, sem á því eru, að það 

munu ljósara sýna sig við uppfyllínguna enn allt annað í spá- 

eður hinn falska spámann. Látum hóruna og dýrið af hafinu nógu lengi 

hafa styrkt hvort annað. Dýrið af afgrunninu, hverju lýst er verr enn 

hórunni, og hverju hún ekki reið, kömur henni ekkört við; og ímyndanir 

hörum bæði hjá Williams og Tuller eru, eptir minni ætlan, þekkjan- 

lega ruglaðar, af því þeir hafa þann hleypidóm, að gjöra páfadóminn að 

öllu, hvar enginn útleggjari kömst útaf. 

„það gjörir stór teikn (Williams orð) og því sama er spáð um mann 

„syndarinnar 2. Thess. 2, 9. (sem rithöfundurinn heldur fyrir sama), og 

„þanninn hefir það gengið til um papistanna lognu kraptaverk, hvar 

„með þeir hafa leiðt ótal manneskjur í villu.“ 

Eg játa, að gjæti nokkuð leiðt til þeirrar meiníngar, að afgrunnsdýrsins 

falski spámaður væri hinn cathólski klerkdómur eður múnkastött, þá 

yrði það að vera þeirra falsklega uppdyktuðu kraptaverk, sem sýnast að 

samstemma þessu, en í engum Öðrum hlut líkjast þeim. En af því að 

halda þetta sé sama, flýtur á ný allt ruglið og ósamstemma tímanna og 

fleira líkindaleysi, sem enginn kömst frammúr. Menn verða þarfyrir Í 

þessum einstaka stað að leita annara útvega. það er nú sannað og skal 

eunfremur sannað verða, að afgrunnsdýrið ekki er enn uppkomið (þekkjan- 

lega eður með fullri vissn), og þá ekki heldur þess falski spámaður, og 

líkindi eru til þess, að páfadómurinn leiði höreptir afvega með fölskum 

kraptaverkum.  Gjæti það ekki sköð, að múnkakraptaverkin (sem í raun 

ekki voru annað enn ímyndun) og þeirra falskleiki afmálist einúngis í þess- 

ari bók, þarsem talað er um hórunnar sterka töfrandi hórudrykk 18. kap. 

3, 23. v.? það sýnist nóg sagt um það efni, í samanburði við bókarinn- 

ar alvörugðfni og fáorðu spádóms aðferð. Menn vita þarfyrir utan, að 

hver einn spádómur talar ekki ýtarlega um allt hvað í öðrum er fyrir 

sjónir sett. þanninn hefir hvorki Kristur nð postularnir könnt ljóslega um 

þúsund ára ríkið, og Opinberunarbókin ekkörtum Gyðínganna umvend- 

un. Í öllu falli kynni Paulus hafa meint falskraptaverkin í páfadóminum, 

2. Thess. 2, ef hann meinar páfann með manni syndarinnar, hvarum eg ei 

sýsla, þó mör sýnist annað líklegra. —Gjæti og ekki bæði páfinn og af- 

grunnsdýrið haft samslags könnimerki — falskraptaverkin — með sör, en 

hið seinna eptir sínu eðli miklu meira blindandi enn hin fyrri? Ekki að 

tala um, að múnkakraptaverkin leiddu að eins á fleiri afvegi þá, sem á 

afvegum voru áður, en dróu engann frá sannri guðsdýrkun; þau voru og 
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dóminum, þá það einusinni kömur; þá gðta menn með sam= 

anburði spádómanna sagt heilmikið þarum. Hversu skölfilegt 

af öldúngis öðru eðli enn þau, sem umtalast í 13. kap. 13.y. „þaðsýnd- 

„ist (Williams orð) sem það gjæfi hins fyrra dýrs bilæti líf og mál; hins 

„fyrra dýrs bílæti er bílætadýrkunin, þar heiðíngjar tilbáðu bílæti fyrrum, 

„€n seinna papistar; og einsog heiðnir prestar trúðu, að þeir gjætu 

„gjört sína Guði lifandi, hafa pa pistar látið sem eins væri um þeirra 

bílæti.“ 

þetta sýnist mör bæði ruglað og þvíngað; hið fyrra dýr er hör þó 

ekki hið heiðna rómverska ríki (það staddi aldrei páfann, ekki heldur 

uppkom það af einu særðu höfði þess dýrs, sem bar hann); heldur dýrið. 

af afgrunninu, sem uppkom af því höfði, hvers dauðlega sár var læknað. 

Bílætadýrkunin gat þá ekki verið þess bílæti, enn síður kunni hún og lífgun 

heiðinna eður cathólskra bílæta (sem var öldúngis grundvallarlaus þvætt- 

íngur) að framsetjast í svo merkilegum spádómi, sem Opinberanin er, með 

mörgum og margbreyttum kríngumstæðum. Menn beri þennan stað sam- 

an við Opinber. bókarinnar 9. kap. 20. 61. v., hvar allir játa, að talað sð 

um papiska bílætadýrkun; hversu ólíkt! þar stendur og ekki: það lét 

sem það gjæfl, heldur: því varð göfið að göfa dýrsins mynd eður bílæti 

anda, samt annaðhvort væri ofsagt í spádóminum í móti hans eðli og ó- 

satt, eður lángtum merkilegra enn að láta sem Það gjæfi; það er miklu 

líklegar útlagt af Guldberg, og mör eptir honum í minni tilraun, um 

ennþá ókominn mikilsvarðandi tilbúníng í vantrúarinnar ríki. Fuller 

bætir við: „að einsog sagt er um hið veraldlega dýr, að það haldi stríð 

„við hina heilögu, svo er sagt um hið andlega, að það valdi þeirra deyð- 

„Íngu, og hversu vel samstemmir ekki þetta rannsóknarröttinum og Jesú- 

„tanna viðburðum ?“ þetta hefirsvo mikla líkíngu með papiskunnar 

framkvæmdum, það játa eg, að það sýnist blindandi meir enn allt annað, 

sem hinir gömlu útleggjendur hafa styrkt sig við; en það sýnist einasta 

svo; bókin lýsir því greinilega, að hóran sé drukkin af blóði hinna hei- 

lögu 17. kap. 6. v., og að dýrið, sem hún sat á (ekki afgrunnsdýrið), hafi 

fullt verið af guðlöstunar-nöfnum, hafi því þjónað henni að manndrápun- 

um; og þetta er nóg til að innibinda í sör rannsóknarrðttinn eptir bókar- 

Ínnar stuttorða og sterka stíl, samt allur hórunnar hræðilegi vitnisburður 

Í gjörvöllum 18. kapítulanum. En hör er vissulega talað um nokkuð ann- 

að, sem allt samhengið og mín útleggíngar-tilraun sýnir. Eg skal seinna 

við tækifæri sýna það samstenmuleysi við sjálft sig, sem af því leiðir, að 
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má ekki þetta dýr verða, þá nærri helmíngur bókarinnar höndl- 
ar um það, þar þó þess tími á að verða stuttur í samanburði 

við önnur tímabil í bókinni; ber saman Dan. 12, 11. Sjá 
S. 143. 

ar 143: 

Eptir Guldbergs vegvísun sjáum vör, að dýrið af haf- 

inu heldur áfram að vera það sama, þó það skipti höfðum; 

en hið sjötta (eptir hans meiníngu), hví ei hið sjöunda? höf- 

uð særist banasári; og því verður það með hinu sjöunda (hans 

orð) eður eptir þau öll, endurborið (eg held dýrið með þeim 
sjö höfðum þjóni hórunni, sjá 17. kap. 11. v) einsog nýtt 

dýr, eður uppvakið til að fá nýtt líf, og umbreytt. þetta 

endurborna dýr heldur Guldberg eptir 17. kap. 10. v. vari 

lítinn tíma, og eptir 11. versi fari burt til fordjörfunar; má- 

skö hann hafi mistekið til í þessu eina, og haft þar tilefni til, 

sem eg göt í 14. $.; en það er mér nær að trúa, að sjöunda 

höfuðið nefnist í 10., en nýa dýrið í 11. versinu, sem þá 
verður að vera dýrið af afgrunninu, en hitt með sjö höfðunum 

dýrið af hafinu. Hið nýa dýr er það, sem allir skulu furða 
sig yfir og eptirfylgja. það kömur upp undir 6. básúnu, en 

fær hegnínguna undir hinni sjöundu. 

S. 144. 

„ð. V.t Og þeir tilbáðu drekann, sem hafði göfið dýrinu vald, 

„og þeir tilbáðu dýrið og sögðu: hver er dýrinu líkur, og 
„hver kann að stríða við það 2 

Allar jarðarinnar manneskjur, allir, sem elska jarðneskar girnd- 

ir, munu furða sig yfir drekanum, hins rómverska ríkis 

heiðna þánkahætti, sem þetta dýr sýnist þá vilja kappkosta 

halda papistadómurinn sé allt. Hvenær var og sú tíð, þá öll jörðin 

fylgdi páfadóminum, og furðaði sig yfir honum? Voru ekki fjölmennu 

Serkir og Tyrkir hans gríla, og honum jafnboðnir að makt? og hin 

voldugu ríki Chínesa og Mongola honum mótsnúin og allir heiðíngjar? 

Og hvaða samgánga var í miðöldunum við allar jarðarinnar þjóðir, sem 

dregið gjæti þær á eitt mál? 
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að líkjast og yfirgánga, og undir eins djöfulsins ástæðum og 

djöflinum sjálfum, en hæða og útskúfa opinberlega Guðs aug- 

lýsta orði og Jesú lærsómi. Hversu mjög hneigist ekki nú 
Í mörgum löndum vorrar aldar andi eptir þessu, en byrjaðist 

2 í Fránkaríki með Jacobínunum í skélfíngartíðinni ! 

S. 145. 

Hvað nú þetta dýr (hvort sem er hið fyrra með sjöunda 
höfði, eður annað nýtt) er fyrir nokkuð, götur enginn dauð- 

legur sagt fyrri enn tíminn upplýsir það, ei heldur ákveðið, 

hvar þess aðal-aðsetur er; einúngis á það að verða einhverstað- 

ar í þeim löndum, sem hóran ríkti yfir; það fáum vör síðar 

að sjá. Engin konúngsstjórn af hennar aðstoðarmönnum hefir 
haft þvílíka makt sem þess (makt) er lýst, og undir engri 

þeirra hafa menn tilbeðið hina rómversku heiðni. Guld- 

berg og Balle er mælt hafi óttast, þá hin franska skölf- 

ingartíð uppkom; sé það satt, kann vera hinn fyrrnefndi hafi 

talið eptir og meint sig að hafa fundið 6 höfuóðstjórnir undir 

páfadóminum, og óttast fyrir hinni sjöundu, einkum þareð 
Ný-fránkarnir voru í þann tíma ógurlegir. Ól að sú tíð 

væri ei hinnar undanfari eður forspil mættum vér segja, en 

fyrir utan þau könnimerki, sem bókin tiltekur, megum vér 

ekkört heimfæra. þau eru og munu verða þekkjanleg, þegar 

þau koma, og hvaðan, sem þau koma frá; að ætla slíkt um 

eitt fólk fortakslaust, ennframar um einn vissan konúng eður 

persónu er fávíslegt, og má orsaka fávitsku. Dankell held- 

ur þetta dýr verði páfans á ný, með aðstoð indifferentista, 

það er þeirra, sem leggja öll trúarbrögð að jöfnu (uppkomandi 

vald), (því hann hafði þó sjón á því, að það var allt of rugl- 

að í tímanum og ólíkindalegt að gjöra úr því keisaradóm Karls 

mikla, og ekkört af þess einkönnum hafði sýnt sig híngað- 

til á veraldarinnar sjónarfleti); en hans meiníng er án efa 
fyrir utan grundvöll; þó sýnist hans grunur um indifferen- 

tistana ekki að vera svo lítilsverður þánki. þeir eru feður 
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hinna freku rationalista, og þessir göta aptur orðið (feður) 

hins falska spámanns. ! 

S. 146. 

Kelber, hversu undarlegur sem hann er, hefir þó, að 

minni ætlan, mikið vel útlagt Krists spádóm um Jerúsalems 

eyðileggingu, sína tilkomu og hinn síðasta dóm, og skildi það 

hvað frá öðru. Lærisveinarnir spurðu Jesús um þessa þrjá 

hluti, sem þeir höldu mundi koma strax hver eptir annan; 

hann svaraði uppá það allt, en útlistaði það ekki svo nákvæm- 

lega sundurskilið, þar hinum fyrstu kristnu mun hafa verið 

nyfsamara að vera Í Óvissu um sundurdeilínguna; hinir seinni 

hafa allt of mjög fylgt vananum, sem uppkom í páfadóms tíð- 

um í því að trúa það væri allt eitt, og seinustu tíma lærðir menn 

aptur göngið annan afveg, heimfært það mestallt uppá steyp- 

íngu Gyðínga-stjórnar. Nú er það ljóst, fyrst Kristur þó 

í raun útskírði hvað fyrir sig, að frá Math. 24. 5 til 85. v. 

talar hann um hluti fyrir og við Gyðínga stjórnar eyðilegg- 

íngu, hvaraf nokkrar greinir, til dæmis 18da, 14da v., kynni 

ásamt að benda til tíma hans síðari tilkomu, að svo miklu leiti 

tilfellin verða hin sömu, annars má eg viðurkönna, að eg skil 

þau ekki glöggt; en frá 85ta v. til kapítulans enda, og í 25ta 

kap. til 30. v. talar hann, eptir því sem töður ritsmiður stend- 

ur á, og eg trúi, um sína tilkomu; fyrir hverja eg ætla ætíð 

skiljast eigi hans dómsdagur yfir kristinndómsins óvinum, Drott- 

1) Í hinum lærða og allvelgrundvallaða formála fyrir Dankell (sem 

eiginlega meinar með indifferentistu m (jafngildismönnum) svokall- 

aða syncretista (samblandara) (í hverri merkíngu þeir ogsvo tak- 

ast hör) telur P. Rosenstand Goiske meðal hinna fyrstu, allra handa 

vanvirðendur trúarbragðanna; þvílíkir sem þeir verstu af þeim verða, uppá 

hverja hann framsetur einstöku dæmi, kynni vel að verða óguðlegri enn 

nokkur núverandi venjulegur rationalisti, en ekki ólíkleg ímynd dýrs- 

ins sjálfs, og þess falski spámaður á sinni tíð, svo hrætileg er þeirra lýs- 

íng. þvílíkum sýnast ekki ósvipaðir theophilantroparnir í skölfíng- 

artíðinni, St. Simonistarnir, uppkomnir í Fránkaríki nálægt 1825, 

philaletharnir uppkomnir 1830, og nokkrir frokustu rationalistar. 
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ins mikli stríðs dagur, sem hinir fornu spámenn umtala, dýrs- 

ins og falska spámansins eygileggíngardagur, Opinb.bókarinn- 

ar 19, 20. v.og hið sama, sem finnst hjá Daníel 7. kap. 11. 

v, hvað eð kömur saman við það, sem Paulus skrifar 2. 

Thess. 2, 8, hvar sagt er Kristur muni eyðileggja mann synd- 

arinnar við uppbirtíng sinnar tilkomu, hverr syndarinnar mað- 

ur kömur fyrst upp eptir hið mikla fráfall ?). Áður nefnd- 

ir spádómar, fyrir utan Páls bröf sýna ljóslega, að jörðin á 

ennþá að vera í sínu nærverandi ástandi laungu eptir þessa 

Krists tilkomu, og Páll samsinnir því á öðrum stað, þá hann 

talar um röð upprisunnar hvarum seinna skal géta. Fyrst 

eptir Math. 25, 31. v. talar Kristur um hinn síðasta dóm sem 

þó eiginlega sýnist að lýsa einum parti hans og einkum miða 
til kristindomsins og hans móttöku. þó göf eg mig ekki inní 

það. Þessa deilingu á Krists spádómi útfærir Kelber, að 

minni ætlan, mikið vel, og ber saman við Opinberunarbókina. 

En þar eptir hefir hann efalaust fallið til þeirrar frekjutrúar 

1) Eitt af óteljandi röksemdum fyrir, að ekkört páfadóminum viðkom- 

andi sð afgrunnsdýrið, er þess sterka mótstaða og skyndilega fall, því 

þetta, sem sköður við Krists tilkomu, ásamt hinni miklu umbreytíngu, sem 

þá verður, götur ekki náttúrlega útlagst um vissrar kyrkju myndugleika 

eður viss trúarflokks smávaxandi hnignun, einsog páfans, heldur bæði mót- 

þróinn og fallið um tvö yfrið bersýnileg fyrir allri veröldinnl, sem eptir 

spádóminum koma hvert nærst öðru; því eigi hann að ná sínum tilgángi, 

verður hann að upplýsast til fulls af þeirra könnimerkja þekkjanlegleika, 

og menn leita forgöfins eptir í historfunni að finna þar nokkuð þvílíkt til 

þessa dags. það er alleina sörlegt um Kelber, Í vissan máta hálfvegis 

frekjutrúarmaður, og sá hálærti Bengel samstemma mjög í því, að Játa 

afgrnnnsdýrið uppkoma um og strax eptir 1830; og árið 1836, sem Ben- 

gel heldur merkilegt að nokkru leiti vegna útreikníngs hans, sem er hleypi- 

dómsblandinn, er þó í því tilliti aðgjætandi, að þá eru frá Krists fæðíngu 

Þrisvar 600 og 6 sinnum 6 ár; þó mör finnist það ekkört sanna verulega 

að svo merkilegt sð, nema tímanna teikn á þessari og eptirfylgjandi tíð 

væri grunsöm og líkleg til stórmerkja tilburða, sem til spillíngar bendi; 

svo sem þeir þrír áðurnefndu vantrúarflokkar stærri og frekari enn nokk- 

urntíma áður uppkomnir í kristninni, og mikill fjöldi materialista 

(þeirra, sem trúa engri sálu), sem nú er sagt einkum sð á Frakklandi, 

samt óteljanlegir í öllum löndum útbreiddir frekir rationalistar, og al- 

Mmennur taumleysis andi, 
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þánka, sem hann stundum hefir, þegar hann heldur, að dýrið 

úppkomi 1830, og nærri því með sama eyðileggist, og Kristí 

vegsemdar ríki byrjist á jörðunni — hvað sýna virðist lítinn 

umdæmíngarkrapt og þekkíngu um hlutanna mögulega gáng 

og spádóminn sjálfan; til þess mun hann án efa tældur af 

þeirri ákvörðun sinni fyrirfram, að hin seinasta stund, (eptir 

hans meiníngu 12. partur af kristinndómsins degi) byrji með 

hinni frönsku stjórnarbiltíngu. Víst var það nýtt tímabil, 

og þó athugaverðt, en þó varla hin seinasta stund af krist- 

inndómsins degi. Og sá sami fyrirfram niðursetti tímareikn- 

íngur hefir villt fyrir Bengel, sem hér söst undir í athuga- 

semdinni á bls. 127, hennar seinna parti; þar menn þó eiga 

að láta tímanna teikn einúngis leiðbeina, án þess að ákveða 

ár, og einasta þar meiga gtta sér til, að kunna fara nokkuð 

nærri, sem bókin göfur tilefni, þó ei kalla það annað, enn 

nærst líkindum. En því miður! eru alltof margir, sem blanda 

þessum hlutum saman, og tiltaka svo ákveðin ár uppá víst, 

og göfa með því rationalistunum efni til að hæða þeirra 

trúgjörnu spádóma, sem ekki koma fram.  þarámóti þegar 

vör hugsum uppá eitthvað víst, án þess að ákveta allt of ná- 

kvæmlega það, sem óstð er, þó vér tiltökum eitthvað eptir 

líkindum, einasta til nákvæmari eptirþánka, og hittum ekki 

rétt á, er það þó betra enn að hugsa ekkört um þvílíka hluti; 

því fyrir utan það, að það gjörir oss varúðarmeiri, kann eitt 

og annað að göfa ljós. Þþarhjá sýnist mör það hittið innfall 

hjá Kelber, er hann segir: að þegar satan í hinu ýtrasta 

æði sínu vill reyna til að ná með ófrjálsu (usurpation) Guðs 

stjórn á jörðunni, setji hann, til þess í öllu jafni sör við Guð, 

sinn son, dýrið af afgrunninu til stjórnara jarðarinnar í sinn 

stað, og göfi honum sinn anda, hinn falska spámann, sem hör 

eptir verður umtalað í bókinni, til aðstoðar; hvað ekki fer 
lángt frá afmálun bókarinnar sjálfrar. 

S. 147. 
Hverninn sem allt er, svo held eg fyrir víst, að dýrið 

af afgrunninu, og ekki svo öldúngis páfinn, sem menn híng- 
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aðtil hafa ætlað, sö hinn eiginlegasti Anti-kristur — (Jó- 
hannes segir þeir sðu margir, og það eru í raun allir ó- 

guðlegir, því má páfinn fyrir mör vera einn hinn versti, enn 

ekki sá eiginlegi). Um þennan talar Daníel 7. kap. 25. v.;3 

um þennan væntanlega Paulus 2. Thess. 2. þessi niður- 

treður allt Guðs orð og útskúfar því, og ríkir í sinni íllsku 

sem Guð í 34 ár (Guð forbjóði að spádómurinn meini lengri 
tíma!) hvar í Antiochus göfgi var hans fyrirmyndun; rétt 

eins lengi og Kristur Guðs sonur könndi á jörðunni; og mun 

þá verða sú hræðilega tíð, sem um götur Dan. 12.; en hans 

verkúnar- og stríðstíð mun vara miklu lengur. —Samlikíng- 

arnar eru svo ýtarlegar og spádómurinn svo skýr, að ekki 

verður öðruvísi útlagt. Menn hafa þessvegna ekki minni rök 

til að kalla hann djöfulsins son, enn Páll til að kalla svo 

Elymas. Jóhannes, sem framar öðrum postulum hefði og: 

mátt þekkja Anti-kristinn nákvæmlega, vitnar líka 1. Jóh 
2, 22., að lygarinn sé Anti-kristurinn, sem neitar föð- 

urnum og syninum, og að það sé eiginlega Anti-krists- 
ins andi að neita syninum — að Guðs sonur hafi gjörst 

maður, og liðið fyrir mennina — hvarfyrir það líka hlýtur 
að vera hans meðverkara, hins fálska spámanns, andi. þetta 

hefir páfinn aldrei gjört; hann hefir framið hórdóm, hans 

kyrkja var gipt Kristó, en er orðin að blóðþyrstri hóru.! 

S. 148. 

„5. v.: Og það (dýrið) fékk munn til að tala með stór orð 

„og lastanir, og því varð göfinn máttur til að halda út 

„(gjöra hvað það vildi) í tvo og fjörutíu mánuði.“ 

Dýrið afmálast hör allt einsog Anti-kristurinn hjá Dan- 

íel; það, sem sýnist undarlegt, er, að þess stjórnartíð er sögð 

að vara tvo og fjörutíu mánuði, einsog hórunnar valdatíð, og 

þó er það talið að vara stuttan tíma, ef 17. kap. 10. v. heyr- 

ir því til, sem eg er hræddur um að ekki sé, og að það skuli 

1) Hvað Williams og hinir Ensku, og aðrir gamlir útleggjendur 

hafa hör í móti að segja, kömur seinna undir engilsins útleggíngu um hór- 

una og dýrið, og líka hvað eg hefl að svara þeim. 
9 
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halda vottunum dauðum einúngis í 34 ár.  Máskð enginn 
hitti hðrá rötta meiníngu; það sýnist, að annaðhvort verði 

maður að ætla, að hör sö talað um allan dýrsins tilverutíma 

frá því það varð reiðskjóti hórunnar, og líka eptir að það 
varð afgrunnsdýr, til þess enda, og það séu 1260 ár, ætti 

þau þá að teljast frá 774, því Karl mikli setti svo að seg- 

ja hóruna á bak hafdýrinu, til 2034, þá afgrunnsdýrsins eyði- 

leggíng innftlli rétt 2000 árum eptir það Krists ríki byrjaði 

á jörðunni, eður þá svo mikið skömur, sem mána-árin verða 

sólári, sem verður á þeim tíma hörum 18 ár þá samanköm- 

ur, og ætti hún þá að skö fyrir eða um 2016, við byrjun 

hins sjöunda þúsund ára dags, (er Guðs dagur kallast í ritn- 

íngunni 2. Pét. 3, 8, hver líka sýnist ákveðinn til Krists 

safnaðar hvíldardags, einsog vikudagarnir og viku - árin 

voru ákveðin fyrir Ísraelítana til hvíldar; eður og menn 

verða að trúa, að á þessum stað teljist mánuðirnir samlík- 

íngarlaust, einsog til að gjöra spádóminn myrkvan með vilja, 

svo hör meinist röttir 42 mánuðir, eður 33 ár, það er 1260 

dagar, sami tíminn, sem dýrið á að halda Guðs orði öldúng- 

is undirþrykktu. Fyrri meiníngin sýnist mör líklegri, þar af- 

grunnsdýrið er í sjálfu sör framhald hafdýrsins (þó í verra 

eðli sö), og einkum ef það á að koma upp í sömu ríkjum 

sem hafdýrið tók fyrst þroska í, og líka vegna þess, að síð- 

ur er trúlegt, að bókin umbreyti tölu aðferli sínu, og enn fleiri 

orsaka vegna; en kannskö hvorutveggja skiljist undir; sem 

dýr eigi það að viðvara 1260 ár, en sem afgrunnsdýr meðan 
það er allsráðandi, 1260 daga. Að það stjórni sem afgrunns- 

dýr í 1260 götur maður ekki ætlað; það stríddi bæði í móti 

Guðs gjæðsku, og líka sýnist bókin sjálf í öðru vera á móti 

því, þá yrði og engin manneskja sáluhólpin. Samt mun þess 

vald verða búið að vera mikið fyrir þau 34 ár, á hverjum 
það gjörir hvað það vill, og laungu eptir þau ár mun það 

líka, þó á fallandi fót verði komið, halda út að þreyta við 

Guðs hefndardóma. 
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S. 149. 

það er annars réttlátur, en þó hræðilegur Guðs dómur, 

sem til fulls mun sannfæra jörðina um það, sem hún trúir 

ekki, að Guð sð eins strángur í móti þeim, sem hann forsmá, 

sem hann er náðugur sínum trúuðum, hvarum líka vitnað er 

á hinn alvarlegasta hátt margstaðar í ritníngunni, að þegar 

Mmanneskjurnar hafa forsmáð Jesú mildu stjórn í mörgu til- 

liti um meir enn 1800 ár, og nú loksins útskúfað henni og 

hæðt hana, vilji Guð ofurselja þær nokkra stund djöfulsins 

sonar og hans anda stjórn, fráteknum sínum fáu öldúngis trúu 

Þönurum, sem þá þó sárlega þreyngjast. Sjá! það er sá á- 

gjæti tími, sem frekir rationalistar meina að gjöri jörðina 

sæla, þá Jesú Kristí trúarbrögð eru útrýmd, en þeirra ríkja.? 

1) Menn ætli ekki svo anðveldlega, að eg fari að frekjutrú (Sværmerio) 

ineð þessum dymmu þaunkum. Menn sýni mör hvort einn þánkinn leið- 

ir ekki rött annan af sör. Bók þessi er óneitanlega guðdómleg, og það 

verður að gilda fyrir allar röksemdir. Hún málar mörg ógnarleg atriði, sem 

fram hafa komið í veröldinni, öll að sönnu með sterkum, en þó fáum orð- 

um; þetta málar hún með miklu sterkari orðum enn öll önnur, og þarmeð 

lángtum ýtarlegar og margorðara; svo að dýrsins afmálun í henni verður 

hreint að útskúfast, ef eg fer villt; já, ekki einasta hún heldur allir spá- 

dómar tala ógnarlega um þessa tíð; segir ekki Kristur: þá mannsins sonur 

kömur, meinið þör hann finni trú á jörðu? hvað ei kann meinast um hans 

tilkomu til Jerúsalems eyðileggíngar - dóms, því þá vóru. fleiri trúaðir 

meðal gyðínga (sem flýðu þaðan) enn þegar þeir krossfestu hann; og ann- 

arstaðar um jörðina útbreiddi sig rött í þann tíma hinn sanni kristinn- 

dómur; ei heldur um hinn síðasta dóm; heldur um hans hefndartíð yfir 

sínum óvinum, sem engillinnn í 10, kap. 7. v. hör að framan fyrirsegir 

Segir ekki engillinn, Dán. 12. 11., að þar verði slík þreyngíngar tíð, sem 

aldrei hafi verið, og það á þessum tíma? Kristur segir að sönnu það sama 

um Jerúsalems eyðileggíngu ; en hann talar þarum einúagis meðal Gyð- 

Ínga; yfir þessu fólki segir hann. Annars sjá menn, að hann afmálar við 

sína tilkomu vantrúarinnar ríki; ein ný röksemd fyrir að það er engin 

Þáfastjórn hann talar um. Fyrir utan allt þetta gðta menn af rðttri skyn- 

semi söð, að þessi eða þvílík tíð verði einhverntíma að koma, sem eg hðr 

eptir á sínum stöðum vil koma við. Eg gjæti þess vegna ekki trúað öðru, og 
g 
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S. 150. 
Hverninn götur það öðruvísi verið? þegar óguðlegar hrá- 

gðt allra sízt þegar spádomarnir votta að það sð svo; en að þessi tíð sö viss, en 

að hún sð svo bráðlega væntanleg, hefði eg gjarnan ekki viljað halda, þó að mör 

sýnist að mör komi fyrir sjónir nokkuð af hennar eiginlegleikum,og að þeir undir 

búi hana,og þó að eg álíti það í sjálfu sör ekki neitt ómögulegt. En þar bókar- 

innar tímabil, þúsund ára endans nálægð, þegar allt þetta verður á enda og 

að spádómalaust er frá vorum dögum til dýrsins sýnist að vitna um allt, 

sem er á móti því (að hún dragist), óttast eg þarfyrir. 

Biskup Hofkin, sem vel hefir prófað alla spáðóma, hefir af þeim fyrir söð 

hræðilegar ótfðir, hvarí þekkjanlega eru af honum fundnar nokkrar lýsíngar 

yfir sjö hinar síðustu plágur, sem bókin höreptir lýsir gánga skuli yfir dýrs- 

ins ríki; en þar hann hefir líka söð af spádóminum, að dýrið af afgrunn- 

inu mundi eyðilegga hóruna, ei laungu fyrir sitt eigið fall, virðist hann 

hafa blandað saman að nokkru leiti falli páfadómsins, som hann eptir 

þeirri gömlu inukomnu meiníngu hefir haldið fyrir Anti-Kristsins 

ríki, og dýrsins, sem hann þó eignar að halda það mikla stríð við Krist- 

um, hans orð eru hörumbil þessi: 

„Eitt tilfelli mun uppkoma eptir annað, er stórum mun veikja og hnekkja 

„valdi páfans meðal þjóðanna í kristindóminum, með því að svipta burtu 

„ríkdóm hans, og þurka flóð hans veldis og úr vegi rýma öðrum hlut- 

„um, sem gjört hafa hina rómversku kyrkja svo mektuga um margar 

„aldir,“ þetta sýnir sig nú fyrir oss daglega. — „En þessu mun þó ei 

„fylgja nein alþýðleg endurbót meðal þeirra, sem játa kristna trú, og ei 

„heldur mun siðferðis - ástand hins kristna heims, eður mannsins yfir- 

„höfuð, batnandi fara, heldur mun þvert á móti vantrú og opinberasta 

„guðleysi ásamt vanhelgun alls þess, sem heilagt er, á frekari hátt yfir- 

„hönd taka. Heimslegur andi mun þá hafa mikla makt og verða drottn- 

„andi, og hana mun drífa bæði únga og gamla til að þægja og þjóna 

„þeirra girndum. Innbyggjendur jarðarinnar munu verða rött yfirhöfuð 

„samtaka, einsog þeir með einu samheldi ætli að hefja stríð í móti himn- 

„inum, uns þeir gjörsamlega fullþroskaðir verða undir eyðileggínguna og 

„maklegir undir þá orustu, er hinn almáttugi mun á hinum mikla degi 

„hefja Í móti þeim, undir hinni sjóundu skál (Opinber. b, 16, 17). Höf- 

„undur og fullkomnari þessarar orustu í móti hinni óguðlogu veröldu 

„mun Sjálfur Kristur verða.“ — Hver sör nú ekki þennan undirbúning á 

vorum dögum? Framar segir hann: „Hin sanna Krists kyrkja mun þó 
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ar manneskjur híngaótil ekki hafa orðið skölfdar frá ódáða 
athöfnum með hótun Guðs reiði, og ótta fyrir eilífri kvöl; 

„Verða til og viðhaldast á þessum vondu tíðum nær myrkranna makt hefir 

„slíka yfirhönd fengið; en tala hjarta-kristinna mun þó lítil verða, og 

„þeir munu mjög veikjast og líkjast ofmjög heimsins háttsemi. þeir 

„vondu munu setja sig ákaflega móti þeim og troða þá niður, svo þeir 

„á þessum formyrkvuðu vondu dögum munu verða Í hörmulegasta þján- 

níngar ástandi. Orustan mun framkvæmd af Kristi sjálfum — sem áður 

„segir — þó hann sð á himnum, útbúinn fullkomnum guðdóms krapti, til að 

„koma framm sínu fyrirhugaða ráði, fellandi dóm yfir hina vondu veröldu, 

„rött eins þekkjanlega og eptirminnilega eins og hann sæist sjálfur með 

„opnum augum nærverandi í almætti sínu; og þá mun sannleiki kristin- 

„dómsins óhrekjanlega staðfestur verða með uppfyllíngu hans fyrirsagna 

„og fyrirheita, er hann leggur svo bersýnilega hefnd yfir óvini sína. 

„Verkfæri munu þó án efa brúkast til þessara orsaka; já þeir vondu munu 

„sjálfir verða verkfæri hans til að undirþrykkja og eyða hvor öðrum 

„með blóðugustu styrjöldum og viðhaldi þeirra, svo að í auðn munu 

„leggjast heil höröð og jafnvel þjóðir, og jörðin mun verða ákaflega tæmð 

„af fólki, og blóðstraumar úthelltir af mannanna stjórnlausa drambi og 

„blóðgíruga æði. Munu ornstur þær ei verða í einu á enda kljáðar, 

„heldur framhaldið hvað eptir annað um margra ára skeið.“ 

Hvað ólík ímyndan Kelb ers og Bengels, sem vilja láta afgrunnsdýrið bráð- 

lega og allt í einu falla; en hvað líkt plágunum Opinb.bók 16, 3.—4. 5.—6. 

„Ýmislegar og ævaxandi hörmúngar munu lánga tíma viðhaldast og þúng- 

„ir straffsdómar niðurþrykkja og lægja mannkynsins dramb, og sðrhvað 

„háleitt (í heimsins augum) mun að velli lagt verða, og Guðs eigin hönd 

„þekkjanlega sýna sig í öllu þessu. Meðan Anti-Kristurinn mun 

„banninn niðurstíga og vegurinn tilreiðast fyrir fullkomna eyðingu hinn- 

„ar rómversku kyrkju, mun þó heimurinn, yfirhöfuð að segja, taka 

„sterkum framförum í vantrú og allrahanda vondsku, sem efalaust mun 

„verða meðal til að greiða veg til eyðingar hinnar sömu kyrkju.“ 

Hör til sjá menn nú daglega merki, og henni á afgrunnsdýrið að eyða og 

þeir því fylgja — sjá bókarinnar 17. kap. 16.,17. v. „þau 10 horn eður 

„kvnúngar, sem hata munu hóruna (Hofkins orð) gjöra hana bersnauða 

„og nakta, samt eta hennar hold, og brenna hana með eldi (Op.b. 16, 17.), 

„munu það fyrir sig taka af eigingirndarfullum og heimslegum anda, 

„uppæstum og framknúðum af vantrú og mótstöðu móti trúarbrögðum, 
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þegar þeir betri og meir upplýstu ekki hafa orðið áunnir til 

Guðs kjærleika, einsog vera átti, með afmálun Guðs náðar Í 

Kristó og eilífrar sælu; hvað mun þá allur hinn þurri siða- 

lærdómur rationalistanna ávinna mennina? hvað mun 

hann verka á þeirra hjörtu? (einkum ef honum fylgir háð, 

spott og mótfall við alla alvörugðfni í kristinndóminum, eins 

og nú víða tíðkast); en ekki þarmeð búið; þegar menn ótt- 

ast ekki Guð; þegar hans orð er rekið; þegar jafnvel ódygð- 

ir eru styrktar með meðhaldi að heilu eður hálfu; þegar 

menn klæða sjálfan siðalærdóminn í svo margar kápur, sem 

hverr vill, jafnvel umsnúa hans grundvallarástæðum, svo íllt 

verði forsvarað, en gott fái ámæli, og á því enginn munur 

gjörr, (hvað allt eru vorrar aldar kénnimerki, sem allir hyggn- 

ir viðurkönna, og allt orsakast af tíðarinnar freka alvöruleysi). 

Hvað verður þá af eiðnum, samvizkunni og allri dygð? Hví- 
líkt helvíti mun ei verða á jörðunni? Rationalistarnir 

þekkja ekki, eður vilja ekki þekkja, manneskjunnar vanart 

(þess er samt ei von um þá, sem segja að Guð hafi skapað 

„Yfirhönd takandi Deismus, (trúleysi á forsjóninni) og Atheismus 

„(guðleysi) í hinum papisku löndum, hefir vorið meðal til að sýna mönn- 

„um ofaná hjátrú og vondsku páfaríkisins og veikja þess makt. Og 

„munu deistar og vondir menn verða brúkaðir af Guði til að steypa 

„æ fremur antikristilegri (eptir hinni gömlu ímynd) byggíngu, 

„sem heiðnir Rómverjar hinni gjörspilltu Ísraels kyrkju. Mun svo 

„verða lángt frá að falli páfadómsins samfara verði endurlífgun hinna 

„sönnu trúarbragða, að því mun (um tíma) fylgja allt hið gagustæða, 

„nefnilega vantrú, siðaspillíng og allsháttuð íllska, sem meðal til þess falls.“ 

Svo lángt Hofkin. — Hversu nákvæmt samstemmir þetta ekki mínu á- 

litil og hverninn fær sköð, að svo hálærðir menn, er svo rött skilja spá- 

dómana, ekki göta þekkt á, að slík tíð, sem þessi afmálar, hefir meiri 

könnimerki hins sanna anti-kristinndóms enn páfinn sjálfur! Götur 

önnur orsök þenkst til þess, enn sú mikla torveldni, sem er við að eyða 

inndrukknum meiníngum, Húu dylur fyrir hans augum, að sú óguðlega 

stjórn, sem á að eyðileggja hóruna og koma eptir hana, og hverri hann 

lýsir, er afgrunnsdýrið og Anti-kristurinn, sem sjálfur Kristur 

verður að burttaka. 
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syndina). Forgtfins látast þeir ætla að líkjast fornum heim= 

Spekíngum, og vitna til þeirra; ekki tókst þeim“ að betra jörð- 

ina; samt voru þeir sannir spekíngar, eða speki - elskendur, 

sem þeir kölluðust, því þeir höfðu ekki hleypidóma og unntu 

dygðinni, og hjá þvílíkum götur skynsemin ein verkað mikið 

gott; en þanninn eru ekki hinir nýari, sem hleypiðóma hafa, 

hafna Guðs opinberun og unna ekki dygðinni af alvöru, held- 

ur munaðarlífi, auði og drambi. Forgtfins vitna þeir til Róm- 

verja fornu; þeir voru sæmilega dygðugir meðan þeir höldu 

við hjátrú sína; en undireins og þeir urðu svo upplýstir, að 

þeir höfðu ei lengur neinn ákveðinn átrúnað í hjartanu, held- 

ur einúngis höfðu skynsemi sína að trúa á og lifðu þarhjá í 

munaðarlífi, urðu fáir af þeim dygðugir, heldur flestir í mesta- 

lagi lastafullir, þartil er þeir eyðilögðust. —Forgtfins vitna 

þeir til seinni vitrínga, Friðriks Preussa konúngs, Vol- 

taires og hans kompána, og annara, og þeirra umburðar- 

lyndis og meðverkunar til mannkynsins rðttar; þeir sýndu sig 

svo, meðan rationalista lærdómurinn var enn ekki genginn 

allstaðar til taumleysis með öllu, og voru umburðarlyndir til 

þess að gjöra mínkun umburðarlausum kathólskum eður 

stríð- sinnuðum rötttrúarmönnum, en ekki af kjærleika til Guðs 

og náúnga síns; þarfyrir utan var Friðrik konúngur ekki 

vísari enn Marcus Aurelius, ekki dygtugri enn Va- 

lerianus, ekki betri stjórnari enn Diocletianus, og ekki 

meiri kappi enn Júlianus; og Voltaire ekki skarpsinn- 

aðri enn Porphyrius eða Hierocles, og þó ofsóktu þeir 

fornu hina saklausu og góðgjörðasömu kristnu sem grimm- 

legast, annaðhvort af eigin íllsku eður tældir þartil. það kynni 

þarfyrir að vera framar tíðarinnar enn hinna nýrri vitrínga 

velgjörð, að þessir ofsóktu ekki kristinndóminn nema með 

spotti. Voltaire var franskur, og það er kunnugt, að 

hinir siðprúðu eður hæfilátu Frankismenn eru grimmdar- 

fullir, þegar þeir snúa við blaðinu. þeir hafa líka einsog hin- 

ir heiðnu Rómverjar sýnt sig umburðarlyndari við alla 

aðra enn samkristna, og það er kunnugt, að Friðrik af 

Preussen lítilsvirðti nokkra stund Jesúítana minna enn 
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þá. Fyrir utan allt þetta vita menn nokkurnveginn, að Frið- 

rik spillti siðferði landsins með sínum vísdómi, svo hann 

kvartaði yfir því að síðustu; og Voltaire lagði ekki lítinn 

grundvöll til þess þánkafars, sem ríkti í hinni frönsku 

skölfíngartíð. En um álit á þessum mönnum þræti eg ekki 

við neinn; og hvaða ágjæti, sem þeir kunna að hafa, mun 

það verða allt öðruvísi um rationalistana, ef þeirra trú- 

arleysi verður almennt. þar munu verða jafnmörg trúarbrögð 
sem höfuð, jafnmargir afvegir frá allri skynsemi sem sálir, 

og fjöldi afvega hjá hverri sálu; og sannleikurinn, af því 

hann bindur æði mannanna, mun einn ofsóktur verða. 

S. 151. 
Meðal annars sýna rationalistarnir þeirra miklu fá- 

kjænsku í öllu öðru enn því, sem hendi er nærst, þegar þeir 

gðfa hjátrúnni skuld fyrir umburðarlyndisleysi og ofsóknir, 

jafnvel þó það sé að röttu vantrúin, sem mest er sök í því. 

Hjátrú og vantrú fylgjast gjarnan að, og eru opt hið sama; 

en vör viljum skoða hverja strílagi.  Gyðíngar á Krists 

dögum voru að vísu hjátrúarsamir í tilliti sinna mannasetn- 

ínga, en vantrú þeirra móti Kristó og hans postulum, og hans 

Messíass embætti, knúði þá einkum til að ofsækja þá. 

Hinir heiðnu Rómverjar, Persar og aðrir, sem ofsóktu 

kristna svo grimmilega, voru sannarlega vantrúaðir, og gjörðu 

það mest af vantrú; bæði andleg og stjórnarmeinínga vantrú 

knúði þá. Sömuleiðis reisa sig enn í dag ofsóknir vissulega 

hjá vantrúuðum, helzt hinum hyggnustu heiðíngjum (sem þyk- 

jast vera), Chinesum, Japaniskum, og svo frv.; þeir 

mjög hjátrúarfullu Negrar og þvílíkir ofsækja varla. — Sjálfir 

páfarnir hafa hvorki skipað ransóknarréttinn nö nokkra aðra 

ofsókn af hjátrú; fleiri af þeim hafa verið upplýstir menn og 

natúralistar (eða rationalistar) í rauninni; en hafa 

einúngis brúkað hjátrúna til að framfylgja sínum skipunum, 

því hjátrúin er fávís af náttúru, og hræðslugjörn, en vantrú- 

in óttast ekki Guð. Hin einasta ofsókn, sem menn með röttu 

göta eignað hjátrúnni, að hún orsakað hafi, máski við galdra- 
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mennina, kom af ótta; en óttinn var aptur orsakaður af van- 

trú á Guðs forsjón. Hin franska skölfíngartíð uppkom 

€inúngis af vantrú. þar er því varla að efast um, að ra- 

tionalistarnir, þegar þeir hafa sett sig röit fast í söðula= 

inn og burtskúfað Guðs orði, ef þeir fara svo lángt fram, 

munu verða hinir mestu ofsækjendur (ef ekki með manndráp- 
um, þá þó á allan upphugsanlegan hátt), þegar nokkur mæl- 

ir þeim í móti. Tíðin mun víst sýna það.? 

S. 152. 

„6. v.: Og það lauk upp sínum munni til lastana í móti Guði, 

„að lasta hans nafn og hans tjaldbúð, og þá, sem búa í 

„himninum.“ í 

„1. vi Og því varð göfið að stríða við hina heilögu, og yfir- 

„vinna þá, og því varð göfin makt yfir öllum kynkvíslum 

„og túngumálum og heiðíngjum (þjóðum).“ 
Allt óheyrð verk, og ennframar óheyrð makt frá Jóhann- 

esar til vorra daga. Guðs nafn er hans lærdómur, hans tjald- 

búð hans sanna kyrkja, og þeir, sem búa í himninum, þær 

manneskjur, sem ekki eru jarðlega sinnaðar. Kátir veri hinir; 

þeir eiga fyrir Guðs hræðilegan dóm að yfirvinna þessa str 

til eilífrar fordjörfunar. 

S. 153. 
Ó! Guðl Hversu skölfileg á dýrsins makt að verðal 

Hverninn mun ei öll jörðin fylgja því! Nú, þá munaðarlífi 
og skortur allrar sjálfsafneitunar, og taumlaus eptirlaungun 

að fylla sínar girndir, metorðagirnd og sjálfbyrgíngsskapur, er 

orðið svo öldúngis almennt í Norðurálfunni! Hverninn munu 

mennirnir göta umflúið að verða dýrsins herfáng; þá þaraðauki 

allar mögulegar ofsóknir, allar þenkjanlegar, já, meir enn- þá 

Þenkjanlegar lokkanir og afvegaleiðslur verða frammi hafðar ? 

1) Menn meiga ekki ætla, að ef rationalista lærdómurinn gengur svo 

Óhóflega lángt fram, sem hör er ráðgjört (hvartil ofmikil merki sjást meir 

og meir), að lengi verði haldið við þær enn eptirverandi í æskunni inn- 

Þrentuðu góðsemdar - ástæður. 
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Hverninn mun nokkur manneskja komast hjá því? Og þegar 
Guðs orð verður loksins opinberlega forsmáóð, hverninn götur 

það þá orðið umflúið? Menn segi mör nú rött alvarlega, hvort 

það götur komið saman við Guðs eiginlegleika, að leyfa því- 

líkri tíð að fá yfirráð, nema hann hefði áður gðfið mönnum í 

hendur öll möguleg upplýsíngar - og dygðar-meðöl, sem þeir 

hefði útskúfað? Og þetta er þó ekki þenkjanlegt sköð hafi 

fyrri enn á vorum dögum. 

S. 154. 

„8. v.: Og allir munu tilbiðja það, sem á jörðu búa, hverra 

„nöfn ekki eru skrifuð á lífsins bók, sem er lambsins, hvert 

„slátrað er, frá því grundvöllur veraldarinnar var lagður.“ 

#9. ve: Hafi nokkur eyru, sá heyri.“ 

Hör sjáum vér, að enginn götur staðið á þeirri tíð nema þeir, 

sem eru Guði og Kristó öldúngis samhuga í hjartanu. Aðvör- 
unin í 9. versinu er ekki tilgángslaus. það er Jesú eigin 

áminníng, er enginn má taka sör í munn, sem prödikar sinn 

eiginn vísdóm, eður hvar um minna er að gjöra enn eilífa 

sáluhjálp, og það, sem þar heyrir til. 
„ 

S. 155. 

„10. v.: Þegar nokkur leiðir aðra í fánglsi, skal hann í fáng- 

„ölsi gánga; þegar nokkur slær í hel með sverði, skal hann 

„fyrir sverði farast.“ 

„Hör er hinna heilögu þolinmæði og trú.“ 

Þetta hefir tillit til ógnarlegra ofsókna, og Krists hótun er 

samkvæm hans stíl; Luc. 6, 38. Að annars þær ofsóknir 

munu verða meiri enn nokkrar aðrar áður, er ljóst af því, að 

hör, en ekki annarstaðar í bókinni, gildir það hinna heilögu 

þolinmæti og trú, nefnilega undir dýrinu; það er þessvegna 

sú mikla freistíngartíð.“ 

S. 156. 
„ll. v.: Og eg sá eitt annað dýr, sem uppsteig af jörðunni, 
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„og það hafði tvö horn einsog lambið (eitt lamb) og talaði 

„einsog drekinn.“ 

„12. v.: Og það gjörir (framkvæmir) alla makt hins fyrra dýrs- 

„ins fyrir því, og gjörir, að jörðin og þeir, sem á henni 

„búa, tilbiðja það fyrra dýrið, hvers dauðlega sár var lækn- 

„00. 

Þetta dýr er hinn falski spámaður, sem síðar söst, sá djöf- 
ulsins sonar aðtoðari, sem sífeldt og óaflátanlega, með allra- 

handa lokkandi viðleitni og falsi, dregur mennina til að hylla 

hann; um þess tælíngar meina eg talað sé 2. Thess. 2, 10. 

Það lítur mjúklega út, og lætur sem það sé mikið umburðar- 

lyndt; en þess tal er samstemmandi heiðninni. það sýnist 

gánga samsíða hinu fyrnefnda; nefnist seinna, af því það 

fylgir hinu sem oddvita. 

S. 157. 
Dankell heldur, að þetta dýr sé indifferentista 

(jafngildismanna) lærdómurinn, og jafngildi í trúarbrögðum, 

sem vilji hjálpa á fætur páfanum til meiri kraptar enn fyrri; 

en vör fáum síðan að sjá, fyrir utan hvað þetta er á vorum 

dögum nærri því óþenkjanlegt, að það er ekki páfinn, sem 

það vill á fætur hjálpa. Öblugt félag, máskð í stjórnarefnum, 

sýnist það vera í fyrstunni, fyrst það kallast dýr. það gjæti 

tekið líkindum, að það væri af jafngildismannanna eðli, og 

vör höfum stð á vorum dögum það, sem Dankell ekki sá, 

meir enn jafngildismenn, þarsem þeir berlegri eður frekari 

rationalistar eru (sem neita syndafallinu, Kristí forlíkun- 

ardauða og eilífri töpun). þetta dýr kynni þá líklega að verða 
með enn frekari hætti í því enn það, sem vér höfum ennþá 

framkomið söð. Og hinn falski spámaður (þetta félag) mun 
efalaust verða hinn mesti falski heimspekíngur, sem jörðin 

3) Hvað hinir ensku útleggjendur, sem vilja heimfæra allt uppá páfann 

og páfadóminn, hafa sagt um þetta dýr, og mínar athugasemdir þar við, 

hefir eg allareiðu framfært í nótunni (athugagreininni við 141. $.), hvar það 

má lesa, en eiginlega hefði það átt að standa hör. Bengels ætlanir hör 

um göta heldur ei komið til svara; þær eru líkar hinum og falla með þeim. 



140 

hefir nokkurntíma þekkt, eður mun þekkja. Hver mun géta 

staðist í þvílíkum tíðum! einasta fyrir Guði er ekkört ómögu- 

legt. 

$. 158. 

„18. v.: það gjörir mikil teikn, jafnvel það, að eldur fellur 

„niður af himninum fyrir mennina.“ 

„14. v.: Og það villir þá, sem á jörðu búa, fyrir sakir þeirra 

„teikna, sem því eru gtfin að gjöra fyrir dýrinu, segjandi 

„til þeirra, sem búa á jörðunni, að þeir skuli gjöra bílæti 

„(eptirmynd) dýrinu, sem hafði sárið af sverðinu og lifði.“ 

Það, sem hör er sagt um teiknin, er allt of mikilvægt til að 

þýða uppá (marklaus) múnka-kraptaverk, og bílætið, sem hér 

á að gjörast, er engu því líkt, sem ennþá hefir söst í heimin- 

um. Til vorra daga hafa annars naturalistar og ratio- 

nalistar verið óviljugir á að trúa þeim kraptaverkum, sem 

Kristur gjörði; nú ætla þeirra væntanlegu eptirkomendur á 

sínum tíma, að fara að gjöra kraptaverk sjálfir, dýrinu til 
þjónustu,* göta það einninn líklega vegna hinnar miklu kunn- 

3) Hversu samstemma er ekki þetta hinu, að manneskjan strax föllst á 

djöfulsins ráð í aðferðinni til að líkjast Guði, og enn þá vill líkjast hon- 

um á sama hátt, með því að skilja og verka allt af sjálfum sör; en Guðs 

myndar Krists vegvísun, til að líkjast Guði í þolinmæði (umburðarlyndi), 

og þessum hans syni í auðmýkt, er hún óviljug að fylgja. Hin fyrri sjálf- 

byrgíngskapar aðferðin eptir satans áeggjun, er allareiðu á vorum dögum 

lofuð hjá hinum fyrstu manneskjum, sem sönn. framfarar viðleitni, af nokkr- 

um, sem látast könna guðfræði. Hvílíkt undirlag! 

Hver kraptaverk eiginlega hinn falski spámaður mun gjöra, kunnum 

vör, sem áður sagt, ekki enn að fullyrða, þar vör höfum enn ei söð hans 

verkanir. Eitt af þeim má vissulega kallast afgrunnsdýrs bílætið, sem hann 

skapar, lífgar og göfur mál, og orsakar einninn allra dráp, sem ei tilbiður 

það. Hvað ef Liberalitets (svokallaðs fralsisanda) æðið, sem rött nú 

árið 1836, þá eg sá Bengel — hvers útleggíngu hör kann annars ei með- 

taka heldur enn annara — hefir mjög aukist í næstliðin 6 ár, þó það í 

fyrstunni sýnist gðta miðað til einhvers gagnlegs, kynni með tímanum, að 

verða að þessu bílæti (þar ókristnir falslærendur næra það mikið); já, um 
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ustu í maskinuverkum, sem Norðurálfan þá (eptir nú komnu 

undirlagi) mun hafa fengið, hvað útaukið verður með prettum; 

síðir ektabílæti hinnar frönsku skölfíngartíðar eður annarar líkrar stjórn- 

ar, sem nú eður höreptir uppkjæmi! Menn beri saman þánka í minni til- 

raun yfir 16. og 17. v., og Guldbergs gáta sýnist ekki ólíkleg, að í ein- 

hvern máta sjáist framkoma. Eg hefi opt sagt, að eg ætli dýrið af af- 

grunninu sð ei enn komið 1829, og ei enn 1836, það er svo að skilja, 

að ei sð á þann hátt komið, sem bókin málar það, og von er á því, miklu 

síður sem nokkur katólsk makt í páfans nafni. það er merkilegt, að 

afgrunnsbrunnurinn, sem stjarnan 8. kap. 1. v. opnaði (hverja eg held 

Móhammed og hans lærdóm) frammleiddi smádýr, sem sýnast Serkir, 

og í næstfylgjandi bílæti Tyrkir, og af sama afgrunni uppkömur seinna 

það mikla og hræðilega dýr, og að þau þrjú vei hánga saman. þetta 

sýnir að minnsta kosti að afgrunnsdýrið heyrir heldur til tyrknesku 

eða deistisku (sem trúir Guðs tilveru kristinndómslaust, eður það er frá 

afgrunnsins stærra djúpi atheistisku (Guðs afneitara) eðli, enn páfa- 

trúar, enda verður það hórunnar óvinur. Eg hefi hreift því, að eg ótt- 

aðist fyrir, að hin franska skölfíngartíð, og í sumu Napóleons ríki 

væri forspil þessa dýrs, og held þartil nokkur rök, því mörg eru þar lík 

könnimerki, svo ei er undarlegt, þó sumir hafi haldið þessa stjórn og það 

einveldið fyrir dýrið sjálft, og ætlað síðan þess ríki hjáliðið, þá það þraut. 

Nærri því almennilegt affall frá kristinndóminum (þó hann kjæmi upp apt- 

ur Í krapti) var sköð áður skölfíngartíðin hófst; vottarnir, Guðs orð, vóru 

um það bil deyddir á Frakklandi, og máski víðar. Sú stjórn hataði 

og rændi hóruna, og hún hafði falsspámanninn, guðleisfngjana á Frakk- 

landi og hina frekari rationalista með sör; hennar makt var óímót- 

stæðileg, og veröldin farðaði sig á henni; hún ofsókti kristinndóminn og 

var yfir höfuð svo anti-kristileg og lastafall í sínum ástæðum, að ald- 

rei hefir nokkurt þvílíkt stjórnar fjelag uppkomið á jörðunni, sízt síðan 

kristindómur hófst; leitaðist og við að koma öllum þjóðum til að gjöra 

bílæti eptir sör; hún var og inntekin af hinna seinni heiðnu og trúar- 

bragðalausu Róm verja (þessvegna drekans) þánkahætti, jafnvelí því sör- 

staka, sýndist spádómurinn um dýrið ná þar heim; bæði það fólk, sem 

hóf það, og þess ríkis herstjóri og umboðsmaður seinna, Napoleon, 

voru lítilsvirðtir menn í fyrstu; Ægyptaland umflúði þá ekki, og eitt 

kall úr norðri og austri (Englandi og Rússlandi) skölfdi þá — sjá 

Dan, 12, 9. — að það talaði skölflleg orð móti hinum allra hærsta, er 
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einasta verða þau furðuverk eingin velgjörandi, heldur afvega 

leiðandi. 

efalaust hvað Jacobinana áhrærir; Anacharsis dots er jafnvel sagt 

hafi hatað Jesum persónulega; en Napoleon, þó ei hefði önnur Anti- 

kristsins merki, og væri betri enn skölfíngarmennirnir, mikilmenni Í 

heiminum, og þarfur í því, að stöðva rannsóknarréttinn og trúarleysuna 

innan lands, talaði þau líka, þá hann í Ægyptalandi lözt Tyrki, og 

hafa fyrir Móhammeds lærdóm niðurbrotið krossinn, og hvert sem þessi 

6 meiníngarlaus með öllu, eður töluð af trúarbragða og 8 ; 8 hans orð hafa veri 

guðlausri ríkisgirni og kjænsku, eru þau hræðileg, og ei koma slík fyrir 

óhegnd í ritningunni. Eg göt boðið eldstraumi að ofanstíga af himni, 

„og leiðt hann og stýrt honum á jörðunni (hversu líkt dýrsins væntanlegu, 

„eldfurðuverkum af himni); er nokkur svo blindur, að ekki sjái, að eg er 

„forlaganna umboðsmaður, eður svo vantrúaður, að efi þeirra vald yfir öllu 

„er mönnum kömur við? Segið fólkinu, að síðan veröldin var veröld, var 

„fyrirfram ályktað, að eg, þá eg hefði eyðt óvinum Tyrkja - trúar, og 

„brotið krossinn, skyldi koma híngað frá fjarlægum vesturlöndum til fram- 

„kvæmdar þeirri sýslan er mör var ætluð. Segið því að víðar enn á 20 

„stöðum Alkoransins (Tyrkja ritníngar) er koma mín fyrir sögð — 

„eg fengi heimt hvern yðar til reikníngs fyrir huldustu þánka því mör er 

„enginn hlutur dulinn“ (er þetta ei að gjöra sig að Guði?) „Enn sá dag- 

„ur skal koma, þá öllum mun raun á verða frá hverjum eg hefi umboð 

„mitt, og þó neytt sö allra mannlegra krapta saman lagðra, orkar það engu 

„á móti mör.“ Ríki og vald með öllum slíkum einkönnum var víst hið 

allra líkasta til að vera hið umspáða dýr; og hver annar ómerkilegri spá- 

dómur enn Opinnber. bókin hefði mátt sýnast fyllilega uppfylltur með slíku, 

en samt er afgrunnsdýrið ekki með vissu ennþá komið, það er á þann hátt, 

sem bókin lýsir í sínum fulla krapti og fullu verkun. Hið stutta æði, 

— en þó meira enn allt æði, sem menn vita framfarið í heiminum — var 

óverðugt til að útmálast í Opinberunar - bókinni með svo margföldu og 

ýtarlegu umtali og língyrðum, nema inni lukt í og uppsvelgt aföðru meira 

merkilegu og stórkostlegra líku atriði, sem enn er ósöð (og að minsta kosti 

hlýtur að verða svo miklu varanlegra og meira útbreiðt, að þessvegna göti 

haft allt yfirborð yfir hinu). Forspilið götr verið komið, og dýrið máskð 

(og mör er nær að halda það); en satans sonur gðtur dulist, og undir bú- 

ið sýnar verkanir, áður enn hann kömur framm í sinni fullu orku; vill og 

líka máskð eptirapa Guðs syni þarí, sem rött kallaður anti-kristur. 
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S. 159. 

„15. v.: Og því varð göfið að göfa dýrsins bílæti anda, og 

Dýrið kann vera fæðt, segi eg, en var enn ekki fullþroskað til að gánga 
2 

fram á sjónarflötinn í afli sínu, því kröfur hinnar óguðlegu stjórnar voru 

að sinni, þá hún uppkom, allt of hátt reistar og ófærar í verk að setja. 

Veröldin hefði í það sinn ekki fallist á þær, og hin helztu einkönni eru 

ósöð enn þá; en eg hefi til greina lagt, að spáðómurinn með ásetningi og 

af alúð útliðar þau öll svo nákvæmlega við dýrið, að hverr, sem ekki lokar 

augunum, verður að þekkja það í þess eiginlegu verkunartíð. þeir 10 

sambands konúngar (stjórnir) hafa enn ekki göfið neinu stjórnarsamkvæmi 

allan sinn styrk og sín ríki. Hinn falski spámaður hefir enn ekki sýnt 

himna-elds furðuverkin, vottarnir eru enn ekki deyddir nema á Frakk- 

la ndi um tíma; hóran enn ekki eyðilögð; dýrið hefir enn ekki gðtað 

fyrirboðið neinum kaup og sölu; enn er ekki þelinmæði og trú hinna hei- 

lögu sett í meiri reynslu enn nokkurntíma hefir fyrri verið; enn er ekki 

þvílíkt stríð upphafið á móti lambinu, sem vara hlýtur til Kristí komu. 

Það er þá ekki uppkomið í mætti sínum. þvíþað var samkvæmt Guðs vís- 

dómi og gjæðsku, að brúka Napóleon sjálfan til að aftaka guðleysið og 

að uppvekja samsíðis með skölfíngartíðunum þann engil, sem prödika skyldi 

æfinlegt Evangelíum — 14. kap. 6. 7. v. — til þess að láta veröldina 

ekki yfirfallast aðvörunarlaust og undirbúa sína heilögu í millirúms tíðinni 

til að mótstanda dýrinu. 

Sö nú þetta svo, gjæti Guldberg líka haft rðtt í þeirri ætlun, að 

engillinn með hið æfinlega Evangelíum komi fyrst upp eptir dýrsins upp- 

runa, það er að segja, eptir þess fæðíngu (en þá áður enn höfuðið nærst 

undan dýrinu særist til bana), alleina ekki á þess maktartíma, sem er það 

eg eiginlega mótmæli í 169. $.; já, hann gjæti kannske hafa hitt á fyrir 

utan aðra hærri þýðíngu, sem enginn götur enn vitað — það hann segir, 

bendandi til þess tíðar sem mánaða, sem yrði 55'% ár, frá 1793 til 1848 

—49 ef það kjæmi þá í krapt; (ekki þess tilverutíð, sem einsvol gjæti 

verið árstíðin, eður 1661, ár), hvað hör þó enganveginn neitt er látið 

heita annað enn frammsett gáta; er þó sörlegt, þar það samstemmir því, 

sem eg í athugasemdinni (nótunni) við 244. $. hefi útleiðt frá öllum öðr- 

um sjónarpúnkti — og eins sörlegt er það, að seinasta stundin af hinum 

sjötta Guðs (þúsund ára) degi, verður 1661, ár hörumbil, eður frá 1848 

til 2015; einsog frá dauða Karls mikla til falls Napoleons, er einn 

heill þvílíkur dagur, en frá honum til ársins 2015 — 200 ár. þetta fyrir 
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„að dýrsins bílæti skyldi tala, og láta þarhjá hvern, sem ekki 

„vildi tilbiðja dýrsins bílæti, líflátinn verða.“ 

Hvað þetta afgrunnsdýrsins lífgaða bílæti er, sem hinn falski 

spámaður skapar, götur tíðin ein könnt einsaman, Guldberg 

heldur það verði umboðsmaður (Repræsentant) dýrsins sam- 
einuðu maktar. 

a S. 160. 

„16. v.: Og það gjörir, að öllum smáum og stórum, og ríkum 

„og fátækum, og frjálsum og þrælum, verður að göfast könni- 

„merki í þeirra hægri hönd eða í þeirra enni. 

„11. v.: Og að ekki nokkurr kann að kaupa eður selja, nema 

„sá, sem hefir það kénnimerki, eður dýrsins nafn, eður töl- 
„una á þess nafni.“ 

Þetta er svo nákvæmlega málað, að það framar öllum hlutum 

í bókinni verður að þekkjast af hverjum, sem vill þekkja það, 

þegar það er sköð, sem hlýtur að vera eptir forsjónarinnar 

sördeilis tilætlan. = 

Híngaótil hafa fyrirkomið margir hlutir í bókinni, sem ekki 
gðta verið kjærkomnir þeim; er stjórnast af veraldarinnar anda, 

og það mun vera hin helæta orsök, hvarfyrir þeir niðurdrepa 

þessari bók-svo mikið. Á hinni umspáðu tíð munu menn held- 
ur ekki sjá hinn skýrasta sannleika. 

utan hvað eg hofl áminnst við þessi tímabil, og sextöluna við þau. En 

að hin síðasta stund sé Anti-Kristsins höfum vör tillit til 1. Jóh. 

4, 3. og 2, 8. og fleiri líkindi fyrir. Annars er það öldúngis víst í mín- 

um þaunkum, að afgrunnsdýrið verður af guðleysisins (Atheisterios) 

eður deista trúareðli, hvar sem það kömur upp. En sðu það nú á þenn- 

an hátt veraldarinnar mikilmenni og vitríngar, sem uppalið hafa dýrið, 

hvað satt finnum vör þá ekki að vera það Kristur segir: „það, sem er 

hátt fyrir veröldini, er svívirðulegt fyrir Guði.“ Annars er það aðgjæt- 

andi, að framanskrifuð athugasemd er af mör seinna tilsett enn athuga- 

semdin við 244. $., eptir að eg hafði sðð Bengel; er því eptir hvorugri 

einúngis farandi um varanlegleika dýrsins sem afgrunnsdýrs, hver þar fyrir 

utan ei kann byggjast á öðrum enn líkinda-gátum; en þetta þó vel sam- 

an berandi. 
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$S. 161. 

Merkin (einkénnin), sem hör umtalast, voru venjuleg á 

þrælum á Jóhannesar dögum; hvað sem þau nú merkja 

á dýrsins þrælum, sýna þau þó að ekki verður auðveldt að 
dyljast, og komast undan þess klóm. þá höndlanin þarfyrir- 
utan ætíð er nauðsynleg, en á þeirri umtöluðu tíð, eins og 

sjálfsögð afleiðíng af undanfarandi mannblendnis hætti (Cult- 

ur), mun sýnast ómissandi til lífs uppheldis, virðist líka lígð 

sjálft allstaðar fyrirmunað þeim, sem ekki hlýða afgrunns dýr- 

inu. Dýrsins nafn á líka að tilbiðjast einsog Jesú nafn hjá 
kristnum. 

$. 162. 

„18. v. Hör er vísdómur, hver sem hefir skynsemd, útreikni 
„tölu dýrsins, því það er manneskju tala, og þess tala er 

„sex hundruð sextýu og sex.“ 

Hörum verður nokkuð að tala. 

$S. 163. 

Eg hefi fyrir laungu yfirgðfið Dankell, því hann sýn- 
ist mjög að mistaka hör hinar mikilvægustu greinir í þessum 

spádómi um dýrið og heimfærir margt uppá þýzkar trúar- 

bragða þrætur, eptir trúarbótina; en nú vill hann að dýrsins 

nafns tala sö hins seinna dýrs eður falska spámanns tíð, sem 

hann heldur að sð indifferentistar (jafngildismenn), og þó 

hann með varfærnis hlífni segist ekki göta reiknað þetta tal, 
gétskar þó á að vera kunni ár frá 1546, eður eptir Luthers 

dauða, til 2212; en væri það svo, og menn gjæti svoleiðis 

gðtskað á fyrirfram, þyrfti ekki sörlegan vísdóm til þess að 

gðta rött. þessi tala eður nafns tala er ekki heldur dýrsins 

af jörðinni eður hins falska spámanns, heldur afgrunnsdýrsins. 

S. 164. 

Newton, sem heimfærir allt uppá páfann eptir sinnar 
tíðar hætti og ætlar að nafns tala verði að vera tala, sem 

liggur í nafninu sjálfu, hefir útfundið (þó eptir eldri meiníng- 
um á Grísku: Lateinos, og á Hebresku: Romajit eða Ro- 

10 
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mjjt að innilíalda (innibinda) 666, og fleiri líkar útleggíng- 

ar hafa aðrir gjört. En fyrir utan það, að dýrið sýnist ekki 

eiginlega rómverskt (og þó svo væri og þetta gjæti staðist 

í því tilliti, og væri þó aldrei aðalaugnamið þess að talan 

er ákveðin) ætlar Guldberg, að ekkört cabbalistiskt (bók- 

stafa - leindardóms - könnt) og slíkum spádómi óverdugt meigi 

þar með skiljast, segist og finna til — og hverr finnur það 

ekki? — að hann ei géti útlagt það, en leyfir sér þó einúngis 

götska — þar og talan ei sýnist öldungis nauðsynleg til að 

þekkja dýrið, og ekki er svo mikið sem nefnt hvað talið sð, 

verður einna trúlegast það skiljist ekki af neinum, fyrri enn 

máskö höllunartími dýrsins er kominn; og jafnvel á þeirri tíð 

sýnist bókin benda til, að hinn mesta mannlegan vísdóm 

þurfi til að finna hina réttu merkíngu; en að þetta göti þó 

sköð með mannlegum vísdómi, þar það sé mannlegur hlutur án 

Guðs sörlegrar meóverkunar. Samt götskar Guldberg á, að 

vanta kunni það orð: mánuðir, og dýrsins heila tíð (að því leiti 

það er afgrunnsdýr) frá þess fyrstu byrjun til þess enda, skuli 

verða 666 mánuðir, eður 554 ár, þar það eigi að vara stutt- 

an tíma (hvað hann byggir á 17. kap 10. v.) og þess hin 

mesta harðstjórnar tíð: 33 ár; — sjá athugasemdina hér að 

framan undir $. 160 seinast í henni. — Bengel, sem vill 

láta þessa tölu vera ár páfadómsins kraptar, götur þar ei lík- 

lega til, því það kémur hverki páfanum við né heldur má 

bæta við orðinu: ár; engin nákvæm aðgjæzla tímanna teikns, 

sem Jesús helzt kallar vísdóm, heldur reikníngskunstar - til 

búníngur þyrfti til að ákveða einhverra 666 ára upphaf og 
enda, og því er þarmeð víst skeikað frá spádómsins meiníngu. 

En ef árið 1836, sem Bengel heldur einkar merkilegt og 

ætlar þessi tími endi á, fer nokkuð nærri hans gátum, að vera 

svo athugaverðt, þá kynni það heldur, og þó ei það sjálft 
ákveðið, heldur tíminn hörumbil þar nærri, eptir og áður ef 

samanber við tíðar kennimerkin, að fara ekki. fjærri þeim 

tíma, þá hóran fer að steypast, hennar dýrs sjö höfuð eru á 

eaða, og afgrunnsdýrið upprís. 

Afgrunns dýrið. gjæti sjálft fallið uppá að teljá ára eður 
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tímatal frá sinni stjórnarbyrjun (því kristinn tíma reikníngur 

verður víst aftekinn), og menn hafa dæmið uppá að franskir 
gjörðu þetta í skelfíngar tíðinni.? 

1) Hör koma nú hinir ensku.  Doddridge segist halda helzt með 

Newtons meiníngu, sem eptir Irenæusi álítur bókstafanna tölugildi í 

grísku og Hebresku: Lateinos og Romjjth miði þartil, eptir fornra 

bjóða atferli. *Croly heldur þarámóti, að hör meinist tímatal frá páfa- 

dómsins byrjun, og þá hann hefir sett hana 532, bætir hann við 666 árum, 

og fær út rannsóknarrðttarárið 1198. þessi útleggíng er mikilstil of þvíng- 

nó; þurfti og engan vísdóm, þvert á móti bókarinnar fullvissu, sem heimtir 

hann, til að gðta sör þanninn til. Og ekkört götur verið ólíkindalegra enn 

að spádómurinn bindi sig við þvílíka tíð, til að telja frá sjálfsmíðuðu ó- 

nmafnkönndu ári (þó farið væri þá að telja frá Kristsburði) til byrjunar 

rannsóknarröttarins. Hvað þýðir og þá, að meðtaka dýrsins nafns tölu, og 

að það gildi eilífa töpun? En það er orsökin til þessarar villu, að þessi 

tala, sem í fyrstunni mun verða vandi að skilja, verður seinna mjög þekk- 
janleg og ein af dýrsins einkönnum, Í staðinn fyrir að áðurnefndir útlegg- 

jandur vildu heimfæra allt uppá páfann, og hafa þessvegna fundið það, 

sem ekki var enn orðið til, og þeir gðta þarfyrir forgöfins uppá; mun og 

hvorki eiga að ákveða við töluna ár nð annan tímareikníng, nema ef dýrið 

fynndi uppá hann sjálft. Menn göta annars söð mína þánka þarum í 165, 

S., sem jafnvel þó þeir séu mjög ófullkomnir, og eptir öllum líkindum, að 

miklu eður máskð öllu leiti bregðist; eg ætla þó, að í allra þenkjenda 

augum sðu þolanlegri enn þeir hörtöldu, og það ekki vegna míns nákvæm- 

ara skilníngs enn hinna lærðu manna, heldur sakir þeirra hleypidóms, að 
allt merki páfann, hver enganveginn götur opnað neina líklega útsjón hör. 

Ennþá bætir ritsmiðurinn (Williams) við þeirra meiníngu, sem trúa, 

að þessi tala 666 bendi til þessa dýrs uppkomu, sem vara skal 1260 ár, á 

þann hátt, að nær þeim tíma, þá Jóhannes fökk opinberun sína árið 96, 

bættist hún við sem áratala, kömur þá upp 762, þá páfinn fyrst tók að 

verða veraldlegnr stjórnari á Italiu (dýr í spádóma stíl), og þá þar legg- 

jast til 1260 ár, kömur árið 2020, þá skal Babylon falla. þessi þánki 

er skarpsinnugur og allsjálffær (ótekinn af öðrum) og líkist nokkuð minni 
ætlan um dýrsins (nefnilega hafdýrsins og afgrunnsdýrsins sem framhalds 

af því), þess tilverutíma, og ei einúngis páfadómsins, sjá 148. $.. og yfir- 

höfuð minni, og margra annara tíma-tiltekníngu við upphaf þúsund ára 

Tíkisins; svo að engin útleggíng sýnist Í sumu lagi betur fara. En mætti 

það ekki skð, að hör væri að því leiti rðtt tilgötið, að þetta millirám 666 
ára frá Jóhannesar dögum, skyldi með einum eður öðrum hætti minna 

á hina töluna á sínum tíma, að það sð hún sjálf, er þetta f móti, að spá- 

dómur fullyrðir, að vísdóm þurfi til að skilja hana, þar hör þyrfti eiuúngis 
10' 
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S. 165. 
Eitt af hinu vandasta við útleggíngu Opinber. bókarinnar, 

eður máskö hið eina vanda í undangenginni (umliðinni) tíð, er 
að finna, nær hin opt umgötnu 1260 ár byrja, sem hin sanna 

kyrkja telst landræk á og í eyðimörku, og páfadómurinn ríkir, 

við hvers enda uppkoma skal dýrið af afgrunninu; þó götur 

maður varla villst í að setja þá byrjun milli 550 og 720, því 

á þeim tíma jókst páfans makt mest, og hófst bílætadýrkun, 

og leiddist inn hin mesta og ókristilegasta vanbrúkun. Byrji 

maður nú að telja fyrr enn við 550, ætti afgrunnsdýrið alla- 

reiðu að vera uppkomið, sem þó ekki er. Dankell heldur 

röttast sé að byrja þessi ár, þá páfinn ofsókti fyrst rétta könn- 

endur, sem reiknast að hafa skéð í upphafi áttundu aldar. 

Ef svo væri, ætti enn að vera yfir 100 ár til þess ógnarlega 

dýrs uppkomu; en það sýnist þó ei vel líklegt af tíðarmerk- 
junum. Nokkrir hafa, og jafnvel flestir, ákveðið byrjun þessa 

tíma, (sem sýnist dulin með vilja, til þess ei verði nákvæm- 

lega sagt fyrirfram, hvenær dýrið uppkomi) við árið 607, þá 

Phocas upphóf páfann til allsherjar biskups, og hér kömur 

það uppá sama, hvort Krists árin eru talin of fá frá Krists 

fæðingu, eður ei. Menn kynni og segja, að hin fyrsta of- 

sókn af páfanum var ekki svo sérlega merkileg, að framar 
Þyrfti að byrja tímabil með henni enn þessum hans maktar 

grundvallarstólpa; en sö nú þetta hið rétta, ætti dýrið að koma 

upp við 1867, eður og svo miklu fyrri, sem mána-ár eru sól- 

ar-árum styttri (þá þau dragast saman á svo laungum tíma 

hörumbil 18), um árið 1849. Að sannur kristinndómur verði 

þá að hafa fengið mikinn styrk, er dýrið uppkömur, hvað mik- 

ið sem hins mikla hóps fráfall verður orðið, sést þaraf, að hann 

heldur lengi út á móti því, og síðan undirþrykktur, kömur 

fljótt upp aptur, og mun undirbúa allar jarðarinnar þjóðir til 

Kristí kvöldverðar. Og þar nú dýrið yrði að hafa tíma til að 

vaxa, meðan það á stríð við Jesú votta, áður það fær þá und- 

að gðtska rétt; og að þessi tala skuli viðtakast og tilbiðjast af hinum mikla 

hóp, en yfirvinnast ásamt með dýrinu sjálfu af hinum útvöldu. Hún mun 

víst ókomin og ófundin ennþá. 
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irtroðið með öllu., kynni máskó líklegast ætlast til þess 30 ára 

tíð í samanburði við venjulegan vaxtar- og kraptaaukníngar- 

tíma manneskju, og sjálfs Krists uppvaxtar, áður hann byr= 

jaði sitt embætti, þessvegna til 1897 eður 1879; þareptir ætti 

að fylgja 31 ár, sem það æðir, til 1900— 1901, eður 1883, þá 
Vottarnir skyldi upprísa aptur, og þareptir dýrinu smámsaman 

halla. þá mundi líða lángur tími meðan sjö hinar síðustu 

plágur gengi yfir það, og því finnst mér Guldbergs reikn- 

íngur yfir þess heila tíma mikið of stuttur, hvartil hann mun 

leiðst hafa, af því að halda 17. kap. 10. v. ætti hjá því heima, 

en ekki stjórninni nærst fyrir það. 

Nú hefir einn fallið uppá, að þessi 666 gjæti verið árs- 

tíðir, eður fjórðúngur árs, og mannleg uppáfinníng kynni verða 

að telja svo, og reiknist þær frá dýrsins upphafi, sem Guld- 

berg heldur vera eigi, kjæmi út alls 1663 ár (hin seinasta í 

Guðs degi) eður til 2034, eptir hinum styttri reikníngshætti 

(mána - áranna) 2015, hvað eð kömur mjög nærri því, sem áð- 
ur er ávikið, og mun hitta hörumbil eður nær því á 2000 ár, 

eptir það Kristur kénndi á jörðunni, og á byrjun sjöunda 

þúsundar ára mannkynsins jarðnesku tíðar, sem margir hafa 

ætlað fyrirmyndaða með hvíldardeginum og hvíldarárinu. þó 

vil eg ekki þræta við neinn, sem tryði að þau 1216 ár hafi 

tekið að undirbúast með Gregoríusi mikla, en þeirra 

sanna upphaf hafi verið 622, þá Serkir tóku einninn að 

hjálpa til kyrkjunnar flótta. Samt eru allt þetta gátur einar, 

því að ákveða víst það ókomna, er óskynsemi, einkum hvað 
tölunnar merkíngu áhrærir, sem trúlegt er, að meiri vísdóm 

þurfi til að skilja rött, enn nokkur ennþá, svo laungum tíma 

fyrirfram, gðti ætlað str. það er líka lángt frá, að eg afgjöri 

neitt hörí, svo að eg ekki jafnvel vildi hreint mótmæla nein- 

um, sem byrjaði 1260 árin með T14. Aðskilnaðar tímabilin, 
tíð, tíðir og hálf tíð; þau tvö framkomnu (því hið seinasta ætti 

þá að enda 1946) hefði þá og innfallið á merkilegum tíma- 

Púnktum, ef mána-ár eru reiknuð, jafnvel þó mér sýnist mik- 

ið annað á móti því (að það dragist svo lengi), og dýrsins 
Verkunar og plágutími styttast allt of mikið. það eina er eg 
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fyrst um sinn sannfærður um, að dýrið af afgrunninu var ei 

uppkomið (einsog því er lýst) ennþá 1829. Hvað þess eigin- 
legu tíð áhrærir, færi eg síðan fleiri líkindi til hinna framsettu 

meinínga, en, sem náttúrlegt er, ekki með vissu, eður til að 

kénna nokkrum, heldur einúngis til íhugunar. 

Annað undir-atriði í hinni litlu bók um sannan kristinndóm 
samsíðis dýrinu, á hafdýrsins síðustu tíð til afgrunnsdýrsins 

hnignunartíðar. 

14. kapítuli. 

S. 166. 
„1. v.: Og eg sá, og sjá! eitt lamb stóð á Zions fjalli, og 

„með því hundrað fjörutíu og fjórar þúsundir, sem höfðu 

„þess hins sama föðurs nafn skrifað í sínum ennum.“ 

„2. v.: Og eg heyrði rödd af himnum, sem margra vatna 

„hljóm, og sem hljóð mikillrar þrumu, og eg heyrði hörpu- 
„slagara hljóm, sem slógu sínar hörpur.“ 

„3: V.: Og þeir súngu sem nýan saung fyrir hásætinu, og 

„fyrir þeim fjórum dýrum (lifendum) og öldúngunum, og eng- 

„inn gat numið þann saung, nema þær hundrað fjörutíu og 
„fjórar þúsundir, sem keyptir eru af jörðunni.“ 

„4. v.: þessir eru þeir, sem eigi eru saurgaðir með konum, 

„því þeir eru sveinar (saklausir); þeir eru þeir, sem fylgja 
„lambinu hvert sem það gengur; þessir eru keyptir af 

manneskjunum, frumgróði fyrir Guð og lambið.“ 

„ð. v.: Og í þeirra munni eru ekki svik fundin, því þeir eru 

„óstraffanlegir fyrir Guðs hásæti.“ 

Þetta var nú aptur fagnaðarfull sjón af ennþá tilverandi Guðs 

og lambsins innsigluðum. En af því hör á að talast um sann- 

kristna, sem er öldúngis ólíkt atriði hinu fyrra, þá verður 

byrjunin á því að taka nokkuð fram fyrir, og hefir upphaf 
miðt á hinum myrkvu miðöldum (á 1260 ára tímanum). 

$. 167. 

Þeirra saungur var nýr á þeim tiðum, þá almenn afgnéa- 
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dýrkun og andvaraleysi ríkti á jörðunni; þeir höfðu Guðs inn= 
sigli, en hvorki hórunnar nð dýrsins. þeir voru Ósaurgaðir af 

lauslæti, það er: afguðadýrkun, og fylgdu lambinu, þ. e.: 

trúðu á Kristí orð, og hans fullnægjugjörð, því í tilliti til henn- 

ar kallast hann lambið. þeir voru þá ekki af hinum ram- 

spilltu jarðarinnar manneskjum, og voru keyptir lausir frá þeim, 

og þessar manneskjur skildu þá ei heldur þeirra saung. þeir 

voru hinir frumgötnu, eptir hina miklu fordjörfun, og útaf 

henni, og einsog eldri bræður þeirra núverandi trúarboða, og 

þeirra, sem stríða við dýrið og yfirvinna það. . Hör göta nú 
engir aðrir verið málaðir enn þeir sannkristnu á páfadómsins 

tímum, Paulicianar, Waldensar, Wiclifítar og Hús- 

sítar, að svo miklu leiti sem þeir höfðu kristinndóminn í 

hjartanu, er flestir af þeim munu víst haft hafa, þar þeir liðu 

ofsóknir. Til þeirra kann og strílagi að teljast Lúther og 

allir góðir trúarendurbótarmenn og sannir kristnir meðal Pro- 

testantanna, einninn nokkrir guðlegir mystikar meðal 

Kathólskra sjálfra, sem framar trúðu á Jesús. enn páf- 

ann og hans afguðadýrkun og múnkahjátrú. 

Svo fljótt yfirfarandi er opinberunarbókin, og svo lítið 

gðfur hún sig inní að útmála smáþrætur í kyrkjunni, sem 

Dankell og aðrir hafa haldið. 

S. 168. 

„6. v.:. Og eg sá einn engil fljúga miðt í gögnum himininn, 

„sem hafði eitt eilíft Evangelium að boða þeim, sem búa á 

„jörðunni, og öllum heiðíngjum (þjóðum) og kynkvíslum og 

„túngumálum og fólki.“ 

„7. v.r sem sagði með mikilli raustu: óttist Guð og göfið 

„honum dýrðina; af því hans dómstími er kominn, og til- 

„biðjið þann, sem hefir gjört himininn og jörðina og hafið 

„og vatnsuppspretturnar.“ 
Þetta er nú nærst í tímaröðinni f hinni merkilegu kristinndóms 
historfu, en verður þó að vera sktð fyrri enn dýrið af af- 

grunninu var uppkomið (í nokkrum krapti). þareptir götur ei 
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lærdómur á þann hátt haft framgáng. það sést af 171. $. 

höreptir, að það ogsvo komi eptir þetta. 

$S. 169. 

Dankell lifði ekki á vorum dögum, hann héldt þess- 

vegna, að þessi engill væri formula concordiæ (trúarein- 

íngarbókin Saxneska). Án þess eg neiti henni um sína 

nytsemi á Saxlandi, hvað mikið sem hún fjarlægði alla 

reformeraða frá Lútherskum, ætla eg ei að hér sö tal- 

að um flokka-trú (Sekter), ekki heldur um trúarbragða lær- 

dómsgreinanna verkun í einu eða tveimur löndum; heldur um 

miklu mikilvægari hluti.  Guldberg lifði ekki heldur nú á 

vorum dögum; hann sýnist þarfyrir, á móti sínum siðvana, 

og allt fyrir sína miklu varúð og djúpa skilníng, án hvers 

vegleiðslu, eg játa það, að eg ekki hefði komist nærri því svo 

lángt, sem eg vona nú að orðið sé; að hafa farið afvega að 
því leiti, að hann heldur þessi boðskapur útgánga muni eptir 

dýrsins uppkomu; en lángtum sannsýnilegra er, að það þá, 

(eptir þess uppkomu algjörlega) verði ómögulegt að prödika 

þann veg fyrir öllum þjóðum. Vér höfum lifað eitt atriði 
tímanna, hvers líki aldrei hefir verið síðan á postulanna dög- 

um; þarfyrir svo óverðugar og ómerkilegar sem trúargreina- 

þrætur í þýzkalandi og Hollandi voru fyrir Opinberun- 

arbókina að spá um, svo verðugt var þetta þartil, og menn 

hefði gðtað grunað, að eitthvað hefði vantað í bókina, ef það 

hefði ekki staðið þar; en það stendur þar, og er þarfyrir ný 

röksemd fyrir því, að bókin heldur áfram með alla merkilega 

tilburði í hinni sönnu kyrkju, allt til þessa dags. það er og 

í tímaröðinni hið nærsta merkilega skref til að útbreiða Guðs 

ríki eptir trúarendurbótina. þetta er trúarboða (Missions) 
félögin, til að boða Guðs eigið orð, öldúngis eptir bókarinnar 

orðtökum, fyrir öllum þjóðum í þeirra eigin túngumálum, og 
áminna þær um að trúa á Guð skaparann, hvar við bætist, 

að hans dóms tími sð kominn, nefnilega: yfir kristinndómsins 

óvinum, sem þekkjanlegir eru, og sem Kristí tilkoma innan 

ekki lángrar tíðar skal steypa, þá hin sjötta básúna er úti og 
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hin sjöunda heyrist, hórunni, og hverjum fleiri, sem vera 

kunna, en ekki tíminn til hins síðasta dóms. Hafi trúarboð= 

arnir ekki ennþá haft þetta fyrir aðvörunarefni, þá götur það 

enn sköð fyrr enn þeir yfirgðfa sjónarplátsið, og ef það yrði 

ekki, þá notaði heldur ekki í fyrstunni að boða heiðíngjunum 

aðra Guðs dóma, enn þann, sem þeir í raun prédika, að þeirra 

upplýsíngartími sé kominn, og Krists ríki nálægist í krapti 

sínum, því þetta hafa trúarboðarnir gjört, og hinir aðrir dóm- 

ar verða þarfyrir utan úthrópaðir af hinum síðar komandi engl- 

um, bæði fyrir hinum nýlega og að fornu kristnuðu heimsbú- 

um. Að þessa engils hróp skuli verka á óvenjulega marga 

heiðíngja, er að sönnu ekki sagt; en undirbúa hlýtur það ver- 

öldina undir nokkuð stórvægilegt, og væntanlega heiðíngjana, 

þángaótil þeirra fyllíng innkömar, Rómv. 11, 25., og þareptir 

Gyðíngana, til að meótaka kristinndóminn, þegar þeir seinna 

Sjá, að hefndin er komin yfir óvini hinnar sönnu kyrkju.? 

1) Af hugleiðingu um þetta hið mikla Guðs verk ætla margir, að Guðs 

ríkis fullkomnun söð nú bráðum væntanleg. Er það ekki undarlegt, að vel 

þenkjandi manneskjur óska að þetta gjæti sköð án nýrra ófara, tilburða- 

Meiri enn nokkurntíma hafa áður sköð, — eða þó trúarboðar á vorum 

dögum vænti eptir þessu. þeir (trúarboðarnir) eru svo miklu framar þarí 

afsakanlegri enn aðrir, að alvara þeirra ágjætu köllunar sýnist nærri því 

að útheimta, að sálir þeirra fyllist af þessari von. En svo mikið, sem 

sýnist að þeirra alvarlegu viðburðir muni verka til Guðs ríkis útbreiðslu á 

Jörðunni, hvarvið þeir fullkomlega heimila sör, að minni ætlan, spádóminn 

um þann umgðtna engil; þá göt eg þó ekki gripið þann þánka, að hin 

seinasta fordjörfnn áður þúsund ára ríkið byrjar, sð allareiðu nú á enda; 

hvarí sá lærði og spádómafróði biskup Hofkin, í sínum hör að framan 

innfærðu hugleiðíngum, fyllilega samsinnir mör. Eg hefi í minni útlegg- 

Íngartilraun leitast við að frainfæra ýmisleg rök, bæði af bókarinnar undir- 

lags-aðferti og framgángi með tímanum, og líka spádómsins orðatiltækjum, 

Og samanburðarstöðum í ritníngunni, fyrir minni meiníngu, og veikleika 

Þeirrar, sem þar er á móti. Eg hefi prófað sjálfa historíuna og framfært 

Þeirra eigin játun, sem móti mör hafa, um það, að vottarnir sðu enn ei 

deyddir, og enn fleiri röksemda hefi eg vitnað til; en við það, að yfirvega 

Þetta enn nú nákvæmlegar með og móti, hefi eg ekki fundið neitt morki- 
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Þetta er nú hið allraseinasta í Opinberunarbókinni, sem 

vör höfum röksemd til að trúa, að allareiðu hafi verið komið 

legt, sem ekki er áður gðgnumgengið, og mör kynni í móti að vera, held- 

ur því fleiri nýar styrkíngar í mínu áliti. þó — ef nokkur götur rekið 

allt hvað áður or sagt um mína meiníngu, áhrærandi dýrið, og hvað eg 

ennþá hefi að segja — með rökum og af Guðs orði, svo að hans rök- 

semdir verði rött skýrar, skal það vera mör yfirmáta kjært; eg hefi þá þó 

stuðt nokkuð til sannleikans prófunar, og hann hlýtur að vinna við það. 

það, sem eg ennnú hefi að segja til gildis minni meiníngu, er það, sem 

eptirfylgir, hvarí þó kann innfljóta eitt og annað áður ávikið, sem eg þá 

bið haldist til góða: a) það eru nú yfir 30 ár síðan Guðs orð byrjaði 

að verka Í sínum krapti í Norðurálfunni (eptir hina frönsku óöld); 

afleiðíngar þaraf hafa sýnt sig að vera, að sannur kristinndómur hefir fest 

rætur hör og þar í fjarlægustu löndum, kann og vera hann útbreiði sig 

enn miklu meira enn híngaðtil í meðal heiðíngja og annarar trúarmanna, 

og í hinni fornu kristni hafa líka trúarboða-fðlögin vakið marga af svefni. 

„En hinn mikli fjöldi í hinni forn-kristnuðu Norðurálfu skeytir þar ekk- 

ért um, sumir vegna þeirrar af frekasta jafngildi fyrir sálarinnar frelsi or- 

sökuðu óvizku, sumir sakir hofmóðs, og hleypidóma á móti öllum krist- 

inndóms anda; en allrahelzt af sældargirni, eigingirni og óvilja til allrar 

sjálfs afneitnnar, forsmá þeir allt slíkt, og nokkrir setja sig þar í móti, 

og auka sig í að hæða og hata allan sannkristinn anda. Hvað gðfur oss 

von um, að Guð vilji enn lengur og kröptnglegar frambjóta þessari kristni 

sína náð enn Gyðíngunum? Hvað um að þessar manneskjur láti sig 

framar yfirvinna enn þeir, þar þær í raun eru (að minnsta kosti margar af 

þeim) enn meira forherðtar? Hvað um það, að þessi mikli hópur, sem 

nú hefir enga ávexti borið í 30 ár, verði höreptir áunninn til þess, svo að 

ekki verði nema fáir óumvendtir eptir? allt annað sýnir sig: munaðarlíf, 

eigingirni, hofmóður, óhlýðni og uppreistarandi fer æ vaxandi og útbreiðist 

æ víðar, hversu sem Guðs orð, sem nú skín yfir heiminum, er brýnt fyrir 

mönnum á kjærlegasta og skynsamlegasta hátt; og svo drambsamir, skeyt- 

„fngarlausir og sjálfræðisgjarnir Norðurálfubúar almennt eru heima Í 

sínum löndum, trúi eg varla þeim farist betur í Ameriau. Eins lítið 

gðta menn vænt, að trúarboða-fðlögin og þeirra andi fái umvendt öllum 

heiðíngjum, Mahomedönum og Gyðingum; hið trúlegasta er, að 

nokkur hluti þeirra einúngis ávinnist til verkunarsams kristinndóms fyrir 

slíkra víðbarði, og það má þykja mikið. Látum oss jafnvel gjöra ráð 
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á skoðunarflötinn, þá þetta var skrifað, árið 1829, vör skul- 
um sjá hvað bókin sjálf segir bráðt komi þareptir. 

fyrir, að einhverntíma takist þeim að leiða þriðjúng af öllu mannkyninu 

til verkunarsamrar trúar; en hversu mikið má ekki sú framför aukast áð- 

ur enn það fær sköðl og þá yrði þó tveir þriðjúngar eptir, sem annað- 

hvort væri furherðtir í móti kristinndómi, skeytfngarlausir eða þekkíngar- 

lausir um hann; og hvað yrði um alla þessa? Mundi jörðin verða hæfi- 

leg til að taka á móti lambsins brúðkaupi og þúsund ára ríkinu, full með 

slíkar manneskjur, hvar af máskð mestur fjöldi kynni að verða annaðhvort 

einúngis nafu-kristnir, eður opinberir háðsmenn af naturalista eða 

rationalista flokki? Mun það samkvæmt Guðs réttlæti, og öllu því, 

sem fyrri tíðir sýna, að eyða ekki slíku íllgresi af jörðunni með hegníng- 

ardómnm, fyrri enn, og ef hans ríki á að sýna sig í sinni vegsemd? Er 

það ekki trúlegra, að Guð leyfi jarðarinnar íllsku að þroskast fyrst, og að 

satan neyti síns ýtrasta kraptar til að ofsækja sannleikann og verja lýgina, 

áður enn hann og hún steypist — sjá Opinber.b. 12, 12.; 16, 13. 14. — 

hvað menn vita ei sköð hafi, á nærst undangengnum tíðum? Og hefir 

ekki hæði Kristur sjálfur á sínum holdsvistardögum, og hans postular, og 

Opinberunarbókin, fyrirsagt allt þetta á þennan hátt? 

b) þó ráð sé fyrir gjört, hvers varla er samt að vænta, að þvílík 

blessun göfist trúarboða-fölögunum og þeirra anda, að þau megni að um= 

venda þriðjúngi mannkynsins til verkunarsams kristinndóms, en tveir part- 

ar verði þó þar fyrir utan, og flestir af þeim eptir tiltölu fólksfjölda, og Í 

samanburði við miklu meiri þekkíngu sína, finnist í Norðurálfunni, 

og þeim löndum frá henni eru útbyggð, sem líklegt mætti sýnast; yrði 

þó jafnframt sannsýnilegt (líklegt), að Guðs orðs innflot mundi smámsam- 

an kólna, hvort sem heldur trúarboða-fölögin og þeirra andi fær hindrun í 

Verkun sinni, eður veröldinni leiðist að þau verki lengi. Hver sem mót- 

mælir þessafi hieinfngu röksemdalaust, sýnist mör ekki þekkja heimsins 

gáng og eiginlegleika, og bæði dæmi Gybínganna og annara þjóða. 

Þó gjæti sköð, að hin óumvendta veröld hlífði nokkra stund sannkristnum 

fyrir meiri Áreitíngum enn þeim venjulegu, og hindraði ekki opinberlega 

þeirra viðleitni. En kjæmi þar upp makt nokkur (ríki), sem hræsnaði fyrir 

heimsins, holdsins og augnanna girndum og hofmóð, en styddi rationa- 

lista og naturalista lærdóm með nýum og máskð híngaðtil óheyrðum krapti, 

„mundi efalaust hinn mikli óumvendti hópur gðfa sig í fylgi með þvílíkri; 

Og ekki það einúngis: allir óstyrknaðir, meðal þeirra, sem þó væri nokk= 
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S. 170. 
„8. v.: Og einn annar engill fylgdi eptir, sem sagði: hún er 

urnveginn sannkrístnir, mundu þá láta sig tæla af hennar valdi og ofsókn- 

um, þeirri vanvirðu og þreyngíngum, sem hún mundi uppáleggja öllum 

öðruvísi þenkjandi enn hún sjálf væri, og hins falska spámanns lokkunum 

og furðuverkum. (Segi menn: þessir tælendur verða aldrei til; þá spyr eg: 

hverja reynslu útstendur þá hinn mikli nýi kristinndómur? Með hverju 

styrkist hann? Mun hann þá ekki fljótt úrkynjast aptur, og öll veröldin 

verða skeytíngarlaus á ný)? þetta er þú öldúngis samkvæmt því, sem 

Opinber.bókin segir um dýrið af afgrunninu og þess spámann, og eg göt 

með engu móti skilið hvernig framvegis göti gengið til í veröldinni öðru- 

vísi enn að nokkuð þvílíkt fyrirfalli. það er ei heldur von, því ratio- 

nalistar, sem alls góðs vænta af sinni upplýsíngn, skilja ei það verði 

með öðru móti að þan gjæði nái þroska, enn að hún göti útrýmt trúnni á 

Krists forlíkunarverki og öllu andlegu kristinndóms hugarfari. Öll einkönni 

benda þartil, þó menn hefði ei opinberunina og aðra spádóma fyrir sör ; 

og yfirhöfuð verður mör ógrípanlegt, að vantrúin ekki verki meira hðreptir 

í veröldinni, og á verri hátt, enn páfadómurinn, sem er á fallanda fæti; 

fyrir utan það, að spádómaruir vitna í einu hljóði, að hin seinasta óvina 

makt, sem stendur í móti Krists ríki muni æða allramest seinast átur hún 

steypist, hvað ekki er trúlegt eða náttúrlegt að kunni að seigjast um páfa- 

dóminn höreptir. Vildi nú nokkur efast um, að vantrúin verði hinn síð- 

asti æðandi úvinur, sem notar sör þartil manneskjurnar, göt eg ei annað 

skilið enn að eiginlega þetta hljóti einhverntíma að verða afleiðíngin af 

vaxandi skeytíngarleysi, eigingirni og sællífi meðal hinna óumvendtu. Yfrið 

vel kömar það saman við spádómsins orð: hver, sem er íllur, verði enn 

verri, 0. s. frv. það er sjálfsögð afleiðing af því, að forherðast miðt í 

ljósinu. Eg göt þessvegna enga hugmynd gjört mör um, að veröldin full 

af rationalista lærdómi, sjálfselsku, sældargirni og Guðs orðs vanvirðu 

gðti verið undirbúin til að taka á móti Krists hvíldardegi, einúngis þó 

páfaðómurinn falli; heldur að Drottinn verði að hreinsa hana fyrst með 

sínum hefndardómum í sinni tilkomu, einsog hann gjörði á Nóa dögum, 

sem hann sjálfur líkti hinum seinustu sjálfræðistímum við; og sama heldur 

Hofkin og finnur það í öllum spádómum. 

ec) Eg veit ekkört dæmi til, að vanvirðíng Guðs orðs hafl lengi verið 

óhegnd; hin fyrsta veröld galdt þess, að hún ekki hlýddi Nóa; Sódóma, 

að hún forsmáði Lot; Gyðíngarnir í Babylonar horleiðíngu virðíng- 
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„fallin, hún er fallin, Babýlon hin mikla borg, því hún 

„hefir göfið öllum heiðingjum (þjóðum) að drekka af sinn- 

„ar hórunnar áfenga víni.“ 

arleysis þeirra fyrir spámönnunum; hinir síðari við Jerúsalems eyði- 

leggingu foröktunar sinnar við Krist og hans postula; hin gríska kyrkja 

síns umsnúníngs á orðinu, þrætugirni sinnar og villudóma, og allir þessir 

straffsdómar voru hræðilegir. Hverninn ætti Guð þá að vera oréinn um- 

breyttur, ef Róm og páfadómurinn, hin mikla hóra, sem hefir syndgað 

miklu meir enn allir áðurtaldir, skyldi ekki fá hinn harðasta dóm? Hvern- 

inn, ef naturalista vantrú, sem brýtur sinn eið við sinn frelsara, og út- 

skúfar honum miðt í Evangelii ljósi, rengir kristinndóm og Guðs óverð- 

skuldað göfna frelsismeðal, og hæðir það; könnir þann veg allavega út frá 

sér og heimilar alla glæpi, og þessvegna syndgar enn meira enn hóran ; — 

komast hjá fordæmíngunni eður nokkurri ólukku? Og þó ekki nema ein- 

úngis — eitt fðlag af þessháttar manneskjum, því heldur ein þjóð eða svo 

margir, sem gjæti verið heil þjóð, yrði eptir á jörðunni, hlyti þeir sömu, 

þegar Guðs dóms tími er kominn, að straffast eptirtakanlega; jafnvel hver 

einn ókristinn Í kristninni, hver einstakur ritníngarinnar forsmánari, hlýtur 

samkvæmt áðursögðu að einkönnast með guðdómlegu straffi, áður enn 

jörðin gðtur helgast. Og verði jafnvel tveir þriðjúngar af mönnunum því- 

líkir á þeirri tíð, þá jörðin er fyllt af Guðs þekkíngu, og þó ei væri nema 

einn þriðjúngur, og þó ekkört afgrunnsdýr væri til, sem þeir tilbæði; yrði 

þeir þó að eyðast með Guðs þekkjanlegri hefnd, áður enn Guðs hvíld 

kynni að verða á jörðunni. Svo lángt er þar frá, að eg gðti trúað, að 

allir óguðlegir umvendist af orðinu, þó eg hefði engan spádóm fyrir mör, 

sem hreint neitaði því; ellegar að þeirra mikla fjölda verði hlíft fyrir tím- 

anlegu straffi, og Krists ríki uppreisist á jörðunni samt; ellegar að Guðs 

dómar söu fullendtir jafnskjótt og páfadómurinn er fallinn; ellegar að trú- 

arboða-fölögin orki að uppreisa á jörðunni Krists mikla ríki, þar þau eru 

einúngis undirbúendur, og Kristur verður að gjöra það sjálfur, einsog bók- 

in líka seinna sýnir að verður. Menn þurfa engin önnur rök til að trú- 

arboðs-engillinn muni ei fullkomna það, en bókarinnar eigin vrð, að annar 

engill kömur eptir hann, sem úthrópar Babylonar fall, og hinn þriðji þar 

á eptir, sem prödikar þær skölfilegu hótanir fyrir dýrinu og þess tilbiðjend- 

um, Állt frá englinum með það eilffa Evangelíum hefir bókin heldur ekk- 

ört annað innihald enn hótanir og hegnfugardóma þángaðtil dýrið er eyði- 

lagt, hvers straffi er svo lýst, og hvað meira er, allra, sem það gðtur með 
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Babýlon segir bókin seinna sjálf hvað er svo greinilega, að 

jafvel einn franskur konúngur, sjálfur kathólskur, hefir 

sett Á peníngamynt sína Í reiði sinni: perdam Babylonis 

nomen: eyða skal eg Babýlonar nafni, og páfamenn sjálf- 

ir gðta ei neitað að Róm sé meint þarmeð, þó þeir snúi því 

svo, að það sé hún meðan kristin heitir. Sama spádóms ljós- 

leiki styrkti Valdensana forðum í móti öllum ofsóknum 

hennar. það er sú mikla hóra. þegar nú sterk könníng köm- 

ur á vorum dögum eða síðar, og það í tímaröð nærst eptir 

engilinn með hið eilífa Evangelíum, sem boðar hennar vissa 

fall, vitum vör að oss hefir ei skakkað í hinni fyrri útlegg- 

íngu. Af tímalengdinni þartil sú boðun kömur, götum vör 

og nokkuð nærri farið, hvað lángt verður til þess dýrið af 

afgrunninu kömur upp, því englarnir fylgja hver eptir öðrum. 

Og þessi boðun um fall páfadómsins sýnist nú að líkindum 

vís á hverri stundu. En hitti spádómurinn á þá tvo fyrstu 

engla í röð, mega menn ætla hann bregðist ekki um hinn 

þriðja.? 

sör dregið, að engra Guðs óvina straff líkist þarvið, hvað berlega sýnir, 

að það er sá rötti Anti-Kristur. Annars hafa hinir ensku ritsmiðir 

fallist á mína útleggíngu um þennan engil, og eg ætla allir séu þarum á 

einu máli orðnir. En að páfadómurinn ekki sð hinn seinasti Krists óvinur 

á jörðunni, skal eg nú framar við tækifæri tala um. 

1) Williams götur þess, að bæði cathólskir og prótestantar 

haldi eitt um það, að Róm sð hóran. Bókin sýnir það svo ljóslega, að 

cathólskir sjálfir göta ekki mótmælt því; en þeir halda, að hin heiðna 

Rómaborg í fornöld afmálist þar með. Og þeir skynsamari, sem sjá, að 

þar sem hún er máluð, sð talað um tíðir eptir heiðni, vilja leysa þann 

knút með því, að standa á, að hún verði heiðin á ný, þegar Anti-Krist- 

urinn kömur. Svo ónáttúrlega nú, sem hinn cathólski Wolmesley 

þenkir, þegar hann heldur, að prótestanta lærdómurinn (Lútherskur og 

reformeraður) sð hið mikla fráfall, og það muni enda taka 1825, sýnist þó 

sem þessa villtu kyrkju gruni nokkuð rött um það, að vanbrúkaður pró- 

testanta lærdómur einhverntíma muni halda á sama og fráfallinn páfa- 

lærdómur, og að hvorutveggi muni uppreisa eitt vantrúarrfki; og hver veit 

nema þar hittist á, að Róm undir hinum sanna Anti-Kristi, hinu rötta 
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$.#171. 
„9. v.: Og hinn þriðji engill fylgdi þeim, sem sagði með mik- 

afgrunnsdýri, verði í raun heiðin, þá páfadóminum er lokið? Menn vita 

þó, að þessi borg, miðt undir kristinni hjátrú, hefir varðveitt fjölda heið- 

inna siða. — Máskð þessvega talist á tvöfaldan máta um hennar eyðilegg- 

íngu, fyrst að því leiti hún er hóra, undir dýrinu, þá hennar cathólska 

vald verður afmáð, og þarnærst að því leiti hún er staður af Guðs til- 

verknaði. þó nú svo verði, villast cathólskir vissulega á því, að halda 

Róm heiðin ortin sé hóran; einsog kristinn afguðadýrkari götur hún ein- 

úngis verið hóra; en einsog heiðin, einn hluti dýrsins ríkis; mögulega eitt- 

hvert þess höfuðsæti. Svo rugluð, sem cathólskra ímynd því er, sýnist 

mör þó, hvað dýrið af afgrunninu áhrærir, að hún sö fullt eins samkvæm 

sjálfri sör, sem prótestantanna Í því, að allt á að merkja páfadóminn, og 

sú útleggíng einsvel göta komið af trúarbragðahatri, sem hin cathólskra, 

að prótestanta lærdómurinn sð hið mikla fráfall; og hvorutveggi sýnast í 

þessu að vera mikið skammsýnir. Menn gjæta ei að því, að Opinb.bókin 

gjörir sör ekkört far af um trúarflokka (Sekter), að því leiti það eru trú- 

arflokkar, sem menn hafa gjört sör svo mikið ómak fyrir að heimfæra hana 

uppá, talar ekki heldur um neina stöku hluti, heldur einúngis mikla og 

áríðandi, sem hafa innflot á allan kristinndóminn. þeir lærdómar, sem 

hún hatar og hótar, eru afguðadýrkun papista (hórunnar hórdómsvín) og 

þeirra ofsóknargirni; og mótstandið í móti Guðs orði og forlíkunarlærdóm- 

inum (dýrsins væntanlega könnimerki), Í hverju tilliti hún svo sífeldlega 

talar um lambið og þess blóð. Hún dæmir þessvegna allstaðar einúngis, 

eður einkanlega ofsóknarandann og ókristilegar ódygðir, og ritníngunni 

ósamkvæma (mótmælandi) hjátrú og vantrú. 

Ennframar segir Williams og þeir, sem fylgja honum, að dýrið (af 

afgrunninu) sð augsýnilega hið sama, sem uppkom af hafinu og bar hór- 

una; en fyrir utan, að það dýr, sem uppkom af hafinu í þjóðaflutuíng- 

anna tíð, við hins rómverska ríkis steypíngu, og sem bar síðan hór= 

una, ekki gat fengið sitt banasár uudir Augustulusi (rött í því það upp- 

kom), þá liggur í þessu allur misskiluíngurinn, sem orsakar allar þær rugl- 

uðu útleggíngar, sem meun hafa gjört til að komast útaf þeirri meinfngu, 

að allt þýði páfadóminn (hverjar eg meina nú margfaldlega fullreknar). 

Þó sýnist mör, að danskir útleggjendur hafi Í þessu yfirburði (betri rök- 

Semdir) yfir hina ensku — fyrir utan máskð Faber — og svo eg nefni 

ekki Guldberg, þá sýnir Dankell sjálfur, að dýrið af jörðunni, eður 
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„illi röddu: ef að nokkur tilbiður dýrið, og þess bílæti, og 

„tekur þess könnimerki í sitt enni eður í sína hönd.“ 

„10. v.: Sá skal drekka af Guós sterka víni, sem er byrl- 
„að skjært í bikar hans reiði. Og hann skal pínast með 

„eldi og brennisteini fyrir (augsýn) heilagra engla og 

„lambsins.“ 

„ll. v.: Og reykur þeirra pínustaðar skal uppstíga til eilífð- 

„ar (um eilífð) og þeir hafa enga ró dag eða nótt, sem til- 

„biðja dýrið og þess bílæti, og ef nokkur hefir meðtekið 

„þess nafns könnimerki.“ 

„12. v.: Hör er þolinmæði hinna heilögu; hör eru þeir, sem 
„halda Guðs boðorð og Jesú trú.“ 

Hér götur maður gjört fleiri athugasemdir. 

S. 172. 

Menn sjá, að þegar þessi engill hrópar, er dýrið uppkom- 

ið; en hvert hanns hróp sköður fyrri enn það hefir enn nú 

yfirunnið Jesú votta, eður eptir það þeir eru upprisnir apt- 

ur, veit Guð. það sýnist í tilliti til þeirra ógnarlegu ofsókna 

og svikræða sem Guðs lánglundargöð án frekari aðvörunar 

ekki vilji fordæma alla þá, sem fallið hafa, og hvar til skyldi 

aðvörunin, ef ei væri svo? En eptir það að þessi hræðilega 

prödikun er heyrð, sem má verða mikið. þekkjanlegt í allri 

víðri veröldu að fyrir sögð sé í Opinberunarbókinni, og sem 

enga líkingu hefir við nokkra aðra aðvörun, sem heyrst hefir 

til vorra daga, ekki heldur sinn líka að skölfilegum orðtökum 

í allri ritníngunni, kann engrar náðar lengur að væntast fyrir 

dýrsins tilbiðjendur. þeirra straff er fyrir sjónir sett í spá- 
manna bílætum, tímanlega sem beiskju drykkur, hvarmeð af- 

málast eyðileggingar og öll ólukku, og eilíflega eins og Só= 

dómu eldur og brennisteinn og hin harðasta fordæmíng, og 
það jafnvel fyrir lambsins augliti, sem að sönnu sör allt, en er 

þó skelfilegt að þenkja svoleiðis fyrir sjónir sett, og götur ei 

annað enn vakið þann þánka, að þeir ei einasta sðu orðnir 

hinn falski spámaður, heldur verður að merkja trúarjafngildismenn enn 

pPapista. 
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óverðugir til að vera endurleystir, heldur líka til að vera Guðs 
sköpnur, og ekki einúngis að vera orðnir óverðir til þess, 

heldur einninn hafa svo yfirmáta fjandskaparfullt hagað sör 

við Guð, sem allt gott hefir í sör fólgið, að rött vegna þess, 

að þeir voru endurleystir, séu þeir orðnir straffsverðari enn 

djöfullinn sjálfur, og orðnir einsog verulegt íllt öndverðir öllu 

góðu, hverra náttúrlegi skuggi allar ósælur eru, og géta ekki 

annað enn verið. Hvað götur valdið svo hörðum dómi jafnvel 

yfir þeim, sem neyddir eða tældir verða til að meðtaka dýrs- 

ins einkönni, ef ei það, að þeir afneita Guði, sem þá hefir 

endurkeypt, og Jesús sé Guð, og dýrið hans rétti mótstand- 

ari eður sanni Anti-Kristur, og allir, sem í nokkru göðjist 

því, fái þess sinni? Að þessi prödikun ekki komi fyrri enn 

vottarnir eru upprisnir, sýnist það sanna, að nokkrir áttu að 

gðfa Guði dýrðina við þann tilburð;*) sá skölfilegi dómur 

hafi þessvegna þá ekki verið uppsagður — sjá $. 117. — 

Hvílík röksemd fyrir Kristí guðdómlegu forþénustu og endur- 

lausn, að hennar spott og ofsókn á að draga þvílíka ógnarlega 

hluti eptir sér! 

S. 178. 

Einn skynsamur og góður prédikari vor á meðal hefir sagt: að 

þegar makt heiðingja og vísdómur Gy ðín g a stóð hærst að þeirra 

ætlan, þá hafi hinir verið svo voldugir og þessir svo vísir, að 

þeir hafi krossfest Drottinn dýrðarinnar. Hversu satt er það 

þó, að Guð gjörir vitrínga veraldar þessarar til skammar, þeg- 

ar þeir stóla á sinn vísdóm, og að það, sem er hátt fyrir mönn- 

unum, sö svívirðilegt fyrir Guði? Hversu ósamkvæmt væri 

það þarhjá ekki Guðs stjórnar - atferli í heiminum, ef þær 

mest upplýstu tíðir ekki ætti að prófast á mestu freistíngunni ? 

Hversu ósanngjarnlega hefði hann ei annars breytt við Ísrae- 

lítana á Makkabæanna dögum, og kristna á þremur hin- 

um fyrstu öldum, við Valdensa, Hússíta, Húgónotta 

og fleiri, í samanburði við oss, sem ætlum okkur fyrir utan 
mótgáng, og án þess að útgðfa neitt af voru sældarlífi, að 

") dubitatur af afskrifaranum. 

11 
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inngánga strax til Kristí kvóldverðar?  þarfyrir hljóta að 

koma upp á slíkum tíðum (sem vorum) þeir, sem sína hinn 

mesta dáraskap og íllsku, og krossfesta Kristum á ný og hæða 

hann, svo að lángtum tilreiknanlegra verður þeim enn Gyð- 

íngum forðum; og líka einninn þeir, sem sýna mesta þolin- 

mæði og trú, til hverra 12ta versið bendir. þvi aldrei á 

dýrsins tið, og allrasízt eptir það skölfilega hróp þriðja eng- 

ilsins, götur nokkurt jafngildi eður umburðarlyndi við öðruvísi 

þenkjandi haft stað, því hver einn verður annaðhvort að setja 

sör fyrir, að halda fast við Jesú lærdóm, og útstanda allt íllt 

í veröldinni, eður göfa sig dýrinu á vald og fordæmast með 

því eilíflega. Jesú tilbiðjendur géta þá allra sízt verið jafn- 

gildis-menn, og dýrið sýnir ekkört umburðarlyndi, þar er mikið 

lángt fra. það er þó sörlegt, ef umburðarlyndis-könnendurnir 

á vorum dögum, sem þó eiginlega könna að sýna sér það 

(því rött kallað umburðarlyndi (Toleran ce), sem hatar einasta 

ofsóknir, en óttast Guð og elskar sálirnar, og þess könnendur, 

meina eg enganveginn), skuli verða til þess, að orsaka þessa 

umburðarlyndislausa dýrs tilveru upphaf.“ 

1) Jafnvel þó Williams og þeir, sem honum fylgja, trúi, að engillinn 

með hið eilífa Evangelíum sð trúarboða -fðlögin á vorum dögum, og bók- 

in sjálf segi, að þessir þrír englar komi hver eptir annan, og þessvegna 

komi sá þriðji seinast; og það þarfyriratan sð þekkjanlegt, að þeir tveir 

fyrstu hafa sitt eyrindi hver, og hinn þriðji væntanlega þarfyrir verði að 

hafa eitt sörflagi; því það er bókinni miklu verðugra og hennar aðferð, 

að tala ekki aðskilið tvisvar um efni; — svo heldur hann þó (með öllu 

þessu), að þriðji engillinn tali um papiska afguðadýrkun. Hvarfyrir átti 

hann þó að flytja nær sama eyrindi sem hinn annar, og þó vera svo að- 

skilinn frá honum í svo merkri og hraðt yfirfarandi bók sem Opinberunin 

er? Hvarfyrir átti hann að prödika lángtum ógnarlegar í móti dýrsins 

(hafdýrsins) tilbiðjendum (þeirra veraldlegu papisku konúnga undirsát- 
2 um eptir ritsmiðsins meiníngu) enn hinn í móti hórunni sjálfri? já, ógn- 

arlegar Í móti hverjum einum kathólskum, sem tók á móti þessara 

stjóra (sinna yflrherra) teikni eða bílæti, enn nokkurstaðar fyrirkðmur Í 

móti nokkrum Í allri ritníngunni, og það eptir vora daga, þá hóran er 

komin undir að falla eða fallin? Er það ekki miklu líklegra, að hann 
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$. 174. 

„13. v.: Og eg heyrði eina raust af himninum, sem sagði til 

Prödiki í móti einu, á móti Guði og Kristi, upprísandi með ásetníngi 

hæðandi vantrúar-ríki? Og hvarfyrir gildir það nú meir enn nokkurntíma 

þolinmæði og trú heilagra, þegar hóran er komin að hröpuninni? 

Uppá ekkört af þessum spursmálum eru þeir færir að svara með 

minnstu rökum, sem trúa, að allstaðar sð meintur páfinn og páfadómurinn. 

Í tilliti til þessa verð eg þó enn meir að útliða þennan minn þánka 

svoleiðis: það var aldeilis óviðurkvæmilegt í spáðóminum, að einn eng- 

ill boðaði Babýlonar fall, án þess framar að áminna hennar elskendur 

og þönara, og einn annar kjæmi þareptir, sem úthrópaði hina allrasklfi- 

legustu hegníngardóma, ekki yfir henni, heldur yfir þeim, sem tilbæði, ekki 

Babýlon eður hóruna, heldur dýrið, sem bar hana, og það eptir það húu 

var fallin (hún var þó verri enn það, og það verra enn þeir, sem það til- 

háðu eður báru þess merki). Páfann hafa menn þó tilbeðið, en ekki kon- 

úngaríkin, sem hann sat á, eður nokkurt veldi (Dynastie) á meðal þeirra. 

Ei heldur hafa menn meðtekið konúngaríkjanna könnimerki eður þeirra 

nafnstölu; þetta götur ekki heldur álitist fyrir svo hræðilegt, og það teikn- 

ar ekki til þass á vorum dögum, að konúngaríkin verði tilbeðin. þó að 

einhver vildi umsnúa orðunum, og halda það merkti að tilbiðja páfadóms- 

ins makt Í konúngaríkjunum, svo væri þó bæði hegníngardómarnir og þeirra 

boðun mikið ósamboðið tilefninu. Menn máttu heldur hafa vænt, að heyra 

þvílíkan dóm yfir þeim, sem tilbáðu hóruna, enn Þau ríki, sem hún sat á, 

heldur þeim, sem tilbáðu páfans andlega vald, sem var guðlöstunarkönnt, 

enn hið veraldlega, sem þó nokkrir halda fyrir dýrið (af afgrunninu). Hör 

hljóta menn nauðsynlega að játa, að um nokkuð annað sð talað enn það 

dýr, sem hóran reið. Inn til þessa dags vita menn og ekki hvað hórunn- 

ar eður hennar dýrs tala er, ellegar þess merki; og ef spádómurinn bendir 

til slíks, er hann ósannsögull, ef það er ekki til; en sð talan til, og þó 

ekki skilin, er hann tilgángslaus alla þá stund, sem páfadómurinn var í 

hinum mesta krapti sínum, þá menn helzt hefði þurft að skilja þennan 

stað af honum. 

Nei, hör verður að vera nokkuð óuppfyllt og enn þá eptir, og það er 

víst, að það er eptir, þar þriðji engillinn hrópar fyrst í móti dýrsins til- 

biðjendum, og hann er enn ósðður. Enn framar minnist eg þess, að í 17. 

kapítula kallast hóran (ekki dýrið, sem bar hana) drukkin af blóði heilagra, 

hvað bókstaflega var uppfyllt á Waldensunum og öðrum; en um hennar 

11" 
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„mín: skrifa þú: sælir eru þeir frammliðnu sem deya Í 

„Drottni hér eptir. Já, andinn segir, að þeir hvíli af þeirra 

„erfiði, en þeirra verk fylgja þeim.“ 

dýr er alleina sagt, að þess höfuð hafi verið full með löstunarnöfn, því 

þess höfuðríki tóku við hórunnar lærdómi og fylgdu honum fram. þetta 

dýr varð þó alltíð að vera minna sakbltið enn hún sjálf. En þó sagt sé 

um hana, að hún hafi verið drukkin af blóði Jesú votta, finna menn þó 

hvergi, að hún eður það dýr, sem hún sat á, hafi stríðt við þá og yfir- 

stígið; það var og ei heldur með þeim hætti. Páfinn og honum fylgjandi 

stjórnir áttu ekkört eiginlegt stríð við Jesú votta, þeir drottnuðu yfir 

þeim með harðræði.  Trúarbragða styrjaldir voru að sönnu á seinni tíð- 

um, en Opinber.bókin mun ekki meina þær; þau stríð, sem hún talar um, 

munu vera andleg, og við Guðs orð. Páfinn hefir og aldrei yflrunnið Jesú 

votta og deyðt þá, hvorki orðið eða sannleiksvottana; — það játa menn 

mör — en vantrúin mun að öllum líkindum eiga hið harðasta andlega 

stríð, eiað eins við þvílíka Jesú votta, hverra blóði hóran úthellti; held- 

ur einninn við þá tvo votta, sem eg hygg vera Gués orð; en hver, sem 

vill, má fyrir mör, ásamt halda þá, sem vitnuðu með orðinn; hún mun, 

að minni meiníngu, drepa Guðs orðs verkun um lítinn tíma; en að allir 

Guðs orðs meðkönnendur deyðist eða niðurþrykkist og undirtroðist, og 

það af páfanum, jafovel eptir núverandi tíð, er, þó mjúkast sð til orða 

tekið, harla ólíkindalegt. Sýnir þó ekki allt, að afgrunnsdýrið er enn eptir? 

Það er fjærri mör, að vilja mæla bót páfanum, Rómaborg og hinni 

papisku kyrkju; eg vil lýsa henni og hennar dýri, og því dýri, sem eg 

ætla sð það af undirdjúpinu, eptir því, sem bókin lýsir hvorutveggju, og 

historían ásamt, hórunni og hennar dýri. 

Hóran, Róm og páfinn og hans kyrkja var fyrst gipt Kristi, en tók 

síðan framhjá honum engla og helga menn, krossa og bílæti, og hóraðist 

með þeim, lang síðan upp, sðr til ágjætis, og til að auka dramb sitt og 

vald, að hún hefði Krists umboð, og kunni ei annars að vera, enn að slík- 

um stórglæpum mundi verða framfylgt með allrahanda prettvísi og afveg- 

um; þessir komu fram í því, að kúga konúnga og stjórnendur tilað hlýða 

sör, og öllum almenuíngi til að fylgja sínum lærdómi, veita viðtöku hvers- 

kyns mannasetníngum, kaupa syndafyrirgðfníngu, og allrahanda annari sjálf- 

smíðaðri helgi og trúarvillu, sem allt flaut náttúrlega af því, að mennirnir, 

sem jafnan eru spilltir og fljótir til að trúa lýginni, gripu feiginsamlega við 

því svikræði, að Kristur ætti umboðsmann á jörðunni, sem lifði í veraldar 
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Þetta vers brúka menn allt of iðuglega og greinarlaust um 

þá alla, sem deya; en hör er hátíðlega vitnað af himninum 
Ís A a 

yfirlæti, og gjæti afplánað glæpi þeirra fyrir fögjafir og sjálfbyrgfngslega út- 

Valda Guðsþjónustu, en vildu ásamt dýrka Guð eður gðfa honum nokkuð 

af hjarta sínn, og þóttust gjöra það ef þeir heiðruðu í öllu hans umboðs- 

Mann; fannst þeim þetta auðveldari vegur til samvizkufróunar, eður rött- 

Ara: andvaraleysis, enn sá, er ritníngin könnir: til saunrar farsældar, að 

elska Guð af öllu hjarta og allri sálu. þegar hóran hafði nú komist svo 

lángt áfram í prettum sínum, að ávinna allt slíkt, tók hún í sama krist- 

inndóms og Guðs vandlætíngarskyni, að gjörast blóðþyrst og loksins drnkkin 

af blóði Jesú votta, sem fundu að eða vildu ekki fylgja hennar athæfi, og 

hafði dýrið, sem hún sat á, sem að eðli sínu var grimmt til að framfylgja 

ofsóknum sínum, hvað það með sumum höfðunum einkanlega gjörði, sem 

undir ættmönnum Ferdínands katólska og Philippusar annars á 

Spáni, og Loðvíks 14. á Frakklandi, en sum höfuðin hafa að eins 

Verið full löstunarnafna, afguðadýrkunar og upplogins lærdóms. Sjálf hef- 

ir hóran með aðstoð þjóna sinna framar enn dýrsins, sem hún sat á, svo- 

sem Dominicana, Jesúíta og annara, komið af stað ransóknarrðttin- 

um og öðrum íllræðum og ofsóknum, samt drápi konúnga og annara, þeg- 

ar henni hefir ráðið svo við að horfa; en með öllu þessu hefir hún borið 

fyrir sig kristna trú og vandlætíngu hennar vegna (hvað hún þóttist verða 

að gjöra til að halda virðingu sinni); hún er þá hóra og blóðþyrst hóra, 

og hefir gjört allar (svokallaðar) kristnar þjóðir drukknar af sínum hóru- 

bikar, þ. e.: afguðadýrkun sinni, og falsað Guðs orð, sem þekkjanlegast 

varð í aflátssölunni. En einsog hinir forherðtu Gyðíngar, Pharisæ- 

arnir og skriptlærðir, hverjum hún mjög líktist (og var því verri, sem hún 

tók sör og hafði valdið meira), þóttust vera Guðs fóik, og höfðu hans vand- 

lætíngu, þó ei væri eptir skynsemi, höldu þessvegna nokkrum góðum regl- 

um eptir, hverjum Kristur jafnvel bauð að hlýða, og í þeirra söfnuði fund- 

ust nokkrir hreinskilnir menn, sem ei höfðu inndrukkið íllsku þeirra, og 

hefði jafnvel látið lífið fyrir Guðs lögmál; eins var, hún könndi nokkuð 

gott, sem var að trúa á Guð föður, Son og heilagan Anda, Guðs endur= 

lausn og hjálparráði, og útbreiddi á þann hátt kristinndóminn, þó hann 

Væri mjög rángur og fullur af hennar hórdómum, og sjálfhelgi. Á seinni 

tímum hefir hún, án þess að sörlegar plágur hafl yfir hana gengið, látið 

nokkuð af frekju sinni, en haldið nokkurnveginn við þá siði, er kristnir 

kölluðust og nýtilegir vora, margir og af hennar undirsátum hðr og hvar 
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um þá, sem fyrir Jesú lærdóm hafa þolað allar nauðir og 
pínu, og eru burt dánir frá hinni allra hörmulegustu tíð fyrir 

þá, hverrar kvalræði þeir þó hafa yfirunnið. 

S. 175. 

„14. v.: Og eg sá, og sjá þú! þar var eitt hvítt ský, og einn, 

„sem sat á skýinu, líkur einum mannsins syni; hann hafði 

„gullkórónu á höfði sjer, og hvassan sigð í sinni hendi.“ 
„15. v.: Og einn annar engill út gökk af musterinu, sem hrópaði 

„með mikilli röddu til þess, sem á skýinu sat: högg til með 

„þínum sigði, því tíminn er kominn til að uppsköra (haustyrkja), 

„af því uppsköra(kornsáð) jarðarinnar er þornað (fullsprottið).“ 

„16. v.: Og sá sem sat á skýinu, rétti út sinn sigð yfir jörð- 
„ina, og jörðin varð haustyrkt.“ 

Allt þetta heyrir til sjónarinnar tignarlegs útlits, nema það, að 

verið á vissan hátt guðhræddir, og ýmsir þolað ofsóknir af heiðíngum og 

látið lífið með harmkvælum fyrir krístna trú, hvarum ljóst vitni bera of- 

sóknirnar í Japan og víðar. Hún hefir þanninn aldrei hafnað Guðs sann- 

leika að öllu leiti; en eptir lánga misbrúkun hans, tekur hún nú að smá- 

veslast upp, og sýnist líklegt, að nú muni bráðum undir lok líða. 

Það dýr af afgrunninu þar á móti, som hana á að eyðileggja, er ei 

uppkomið af Krists ríki eður tekur af því neinn skugga, fylgir og engum 

Krists lærdómi, heldur einni saman vantrú; þekkti kristinndóminn, en af- 

sór hann, og fylgir og elskar heiðni; neitar föðurnum og syninum og hei- 

ögum Anda, syndafallinu og endurlausninni og allri kristinni trú; hæðir 

hana og alla þá henni fylgja; mun hata og eyðileggja hóruna, ei svo fyrir 

glæpi hennar, sem hitt, að hún læzt fylgja Guts orði, ofsækir með öllu 

móti (sem bókin segir og líkindi eru til) alla sannkristna; trúir einúngis á 

sig sjálft, og könnir einan saman sjálfbyrgíngsskap og glæpi; tekur engri 

sannfæríngu, og hefir engan Guð, en hatar sörílagi Krist og endurlausnar- 

verkið; safnar öllum þjóðum saman til stríðs í móti honum; niðurtreður 

Guðs orði, og stríðir við hann til þrautar, og bognar fyrir engum plágum; 

fær síðan loksins enda með skölfíngu á Guðs mikla stríðsdegi, sem Krist- 

ur sjálfur verður að framkvæma með sínum almættiskrapti. Hvert er nú 

sá rötti Anti-Kristur, hóran, dýrið, sem hún satá, eða þetta dýr, sem 

úr því verður? 
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Jörðin varð haustyrkt; eyðilegging gðkk yfir hana, því hennar 
íllska var fullvaxin. það er trúlegt, að þetta afmáli eyðilegg- 

Íngu í hórunnar ríki, hinnar rómversku kyrkju, og sö 

Yfirgrips-spádómur fyrirfram af því, sem seinna verður meira 

Umtalað. 

S. 176. 
„17. v.: Og einn annar engill gökk útaf musterinu, sem er 

„Í himninum, og hann hafði hvassan sigð.“ 

„18. v.: Og annar engill gökk útaf altarinu, sem hafði vald 

„yfir eldinum, og hrópaði með mikilli röddu til þess, sem 

„hafði hvassa sigðinn, og hann sagði: högg til með þínum 

„hvassa sigði, og skör vínklasana af jarðarinnar vínfjalli, 

„því hennar þrúgur eru fullsprottnar.“ 

„19. v.: Og engillinn sló sínum sigði til jarðarinnar og yrkti 

„jarðarinnar vínfjall, og fleygði þess þrúgum í hið mikla 

„pressukör Guðs reiði.“ 
„20. v.: Og pressuktrið varð troðið utanborgar, og þar gökk 

„blóð útaf pressukérinu allt að hestanna beizlum, um þús- 

„und og sex hundruð stadía lengd.“ 

Vínyrkjan er seinna enn haustyrkjan; hún málast hör í bi- 

lætum, og merkir hegníngardóms hræðilega eyðileggingu. Vænt- 

anlega þýðir hún í stuttu wáli hinar síðustu plágur, og eyði- 

leggíngu dýrsins af afgrunninu. þetta verður hör að víkjast 

á, svo að uppfyllíng undanfarinna hótana ekki sýnist að und- 

andragast oflengi; en það verður útlistað höreptir greini- 

legar í nýu atriði; allt til að benda til aðgæzlu þess, að engl- 
arnir úthrópuðu áður, fyrst fall Babýlonar, og slóan dýrs- 
ins, því koma þessir dómar hör fram í sömu röð. Að vín- 

þrúgurnar voru troðnar utanborgar er óvíst að hafi aðra merk- 

íngu enn líkíngu venjunnar; en það mikla þrúgnablóð víðt 

og breiðt sýnir, hversu ógnarleg eyðileggíngin verður. 8 

bar nokkuð ýtarlegar ákveðið við, verður það ei útskýrt fyrr 
enn á sínum tíma.Í 

3) Hinum Ensku kömur hör saman við Guldberg og mig, nema þeir 

deila ekki korn- og vín-yrkjunni milli hórunnar og dýrsins, sem ekki gðt- 
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S. 177. 

Nú eptirfylgir að útfæra með sundurdeilíngum hinn síð- 

asta hluta þessa atriðis, um kornyrkjuna og vínyrkjuna og 

fyrst undirbúníng. 

Hátíðleg sjón fyrir framan þriðja undir-atriði í litlu bókinni. 

15. kapítuli. 

S. 178. 

„1. ve: Og eg sá eina aðra sjón í himninum mikla og und- 

„árlega; sjö engla, sem höfðu hinar sjö síðustu plágur; 

„því með þeim er Guðs reiði fullkomnuð.“ 

Þessar eru plágurnar yfir dýrinu og þess ríki, hið þriðja vei, 

undir sjöundu básúnu. 

S. 179. 
það er merkilegt, að hin eilífa fordæmíng kallast hér 

ekki fullkomnun Guðs reiði (hegníngardóms); heldur þessar 

plágur. Hið fyrrnefnda kömur og varla fyrir í ritníngunni, 

með því nafni, þó eg vel viti, að í einum stað kallast hans 

reiði brenna til neósta helvítis, og að þetta er að svo miklu leiti 

eptir bókstafnum satt, að hin harðasta fordæmíng er afleit- 

íng af hans óþóknun. það kömur mör fyrir sem hin eilífa 

fordæmíng sé sjálfkrafa afleiðíng óguðlegleikans, og fjarlægð- 

arinnar frá Guði alls góðs uppsprettu, og að Guð uppáleggi 

ekki hennar pínu sem álagða hegníngu í sjálfri sér, þó að 

þeim ósælu verði að vísast til hins versta staðar, hvar þeir, 

ur orðið eptir þeirra undirlagi. það blóðbað í vínyrkjunni, sem sagt er 

að nái eins lángt yfir og kyrkjulöndin, sannar ekki, að hörmeð meinist 

páfans eyðileggíng, sem eptir minni ætlan yrði að vera áður sköð; en 

gjæti merkt (ef að nokkuð verulegt yfirborð af landi á þarvið að skiljast) 

annaðhvort svo stórt land, hvar dýrsins mesta innflot ræður fyrir, eður kyrk- 

julöndin sjálf, sem kynni verða inntekin af dýrinu, sem eitthvert helzta 

aðsetur eptir hórunnar eyðileggingu, og væri nú tvöfaldlega straffs - sek 

fyrir þá nýu þjónustu, sem þau hefði nú veitt töðu dýri. þetta er samt óvíst. 
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einsog aðskildir frá öllu góðu, eiga heima; en hans óþóknan 

á syndinni, þegar hún gengur yfir öll takmörk, heimtar á- 

lagðar hegníngar hör í heimi, og eyðandi straffsdóma, hvar- 

með hans reiði kallast að fullkomnast. þó læt eg hvern setja 

str þetta fyrir sjónir sem honum líkar. 

S. 180. 
það er víst, að einsog Guð er hin mesta gæðska sjálf, 

Svo er hann líka hinn mesti strángleiki sjálfur í móti íllsk- 

unni, öldúngis ólíkt því, sem vorir rationalistar ímynda 

str; eins víst er það, að hann hefir gjört allt hvað komið 

götur saman við hans eiginlegleika og hlutanna eðli til mann- 
eskjanna bezta. Hann varð að uppáleggja manneskjunni hlýðni, 

fyrst hún hafði skynsemi, og án hlýðni gat hún ekki orðið sæl, 

því í kjærleikanum til hans er öll sæla, og fyrir utan hann 

engin; og þegar hún braut þetta, og varð að öllu óhlýðin, 

svo að enginn lifði eptir þeirri skyldu, sem hann heimtaði, 

eða samstemmdi hans vilja; en hver einn hefði hlotið meir og 

meir að fjarlægjast frá honum, nema fyrirheitið hefði komið, 

og hann þessvegna hefði haft fullan rött til að fordæma all- 

ar manneskjur, — gaf hann þeim þó sinn son til einkis minna 

enn að sameina þær sjálfum sör aptur og löt hann líða pínu- 
fullan dauða. Að hann útvaldi svoleiðis eina þjóð fyrir sitt 

fólk, og höldt henni svo lengi undir lögmálsins þvíngun, þar 

til sá endurlausnari kom, og löt allar aðrar þjóðir vera óvit- 

andi þar um svo lángan tíma, kynnu menn þenkja (þó ekki 

viti maður Guðs ráð), að hann meðal annars hefði haft þær 
orsakir til, að vilja fyrirbyggja meiri straffs- sekt mannanna, 

sem þeir hefði dregið yfir sig með meiri þekkíngu, á meðan 

þeir voru enn öldúngis óþroskaðir til að göta brúkað hana. 

Þetta götum vör ráðið bak eptir af því, hversu stórilla fjöldi 

kristinna hefir brúkað kristinndóminn. Á meðan höldt hann 

Gyðíngunum við sína þekkíngu með öllum mögulegum 

meðölum, og leyfði, að hlýðni þeirra og traust á honum mætti 
duga þeim, í staðinn fyrir hinar fullkomnari hjartans dygðir, 

sem þeir voru ekki færir um að grípa; þanninn hafa ótal af 
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þeim orðið sáluhólpnir í voninni, sem máskð hefði farið af= 

vega, ef þeir hefði söð glöggvara. Eg efast og ekki umi, að 

margir heiðfngjar, bæði fyrir og eptir Krists daga hafa orðið 

hólpnir, og það fyrir hann, þó þeir hafi ekki þekkt hann, 

þegar þeirra sál hefir í frómleika leitað Guðs og dygðarinn- 

ar, því Jesús er allrar veraldarinnar frelsari, og í engum 

öðrum er sáluhjálp (hvað væntanlega rángt er útlagt svo: að 

engin sáluhjálp sö til fyrir utan þekkíngu á honum; því Guð 

frelsaði oss þó áður enn vör þekktum hann). Sumpart krist- 

inndómsins misbrúkun — þó margir með óskynsamlegum 

skynsemdar útbrotum í 4. og 5. öld spilltu honum, nefnilega: 

svokallaðir villumenn og aðrir þáverandi rétttrúarmenn létu 

hann einúngis vera fólginn í vissum trúar-atriða ástæðum, 

en gengu frammhjá hans krapti; hver misbrúkun hinna guð- 

dómlegu trúarbragða sífeldt hafði aukist meðal mannanna, og 

orsakað þeirra fullkomna eyðileggíngu, nema myrk óvizka 

hefði tekið við; — og sumpart hinar áðurnefndu orsakir, nefni- 

lega: að hlífa mönnunum fyrir meiri straffs- sekt — sýnast að 

hafa valdið, að Guð þoldi svo lengi hórunnar yfirráð, þáng= 

aðtil hann sá ólukku af þeim að hafa fengið ofmikið yfirborð. 

Síðan þá tíð hann röði bót á því, hefir hann upplýst mann- 
eskjurnar á ný með sínu orði og öllum undanförnum eptir- 

dæmum, og ásamt með mörgum Öðrum vísdómi, sem aug- 

sýnilega fylgdi orðsins upplýsíngu, svo að trúlegt hefði verið, 

að þær væri nú orðnar varúðarsamar, og líka hefði krapta til 

að halda sér við sannleikann. En hvað sköði? Stuttu eptir 
það hin heilaga ritníng hafði létt af þeim páfa-okinu og veitt 

þeim allt gott, lögðu þær hana til hliðar, og tóku fyrir sig 

að dæma um misklíðina milli vantrúar og hjátrúar. Hina 

síðarnefndu, undir hverrar merki þeir jafnvel vilja láta nokk- 

uð af ritníngunni, þeirra heilaga velgjörara, eiga heima, hrak- 

yrða þeir hið allrafrekasta, og göfa henni að sök öll harð= 

ræði og ofsóknir (hversvegna líka ritnínguna á líkt með að 

fara). En við áðurnefnda vantrú, sem er bjátrúarinnar herra, 

og enn þá lángt verri enn þönarinn, vilja þær halda sér; 

vilja og ekki láta hana heita vantrú, meðan menn trúi, að 
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Guð og eilífðin sé til (il hvaða gagns meiga aðrir umdæma). 
Og loksins taka nokkrar af þeim til að ofsækja ritnínguna 
sjálfa sem hjátrúarinnar stoð eður barn. Hverninn götur það 

nú öðruvísi verið, enn að Guð leyfi vantrúnni líka að sýna 

Big Í sínum styrkleika, þar mennirnir verða ekki öðruvísi 

Sannfærðir um hennar skaðsemi? Hún er þarfyrirutan einn 

af Krists óvinum, sem einninn á af honum að undirleggjast, 

og það sá sterkasti og versti. 

S. 181. 

Hóran, ekki ætíð sjálf svo hjátrúarfull sem hjátrúarinn- 

ar fósturmóðir, hofmóðug, spottandi, blótgírug og harðstjórn- 

argjörn, á fyrst að falla undir dýrinu af afgrunninu, hvarum 
síðar talast; væntanlega á þeirri tíð, þá það er í mesta blóma 

sínum, og einsog Guð á jörðunni. En þar þetta nú verður 

verra enn hún var, skulu sjö hinar síðustu plágur gánga yfir 

það undir sjöundu básúnu, sem höreptir verður sagt. Allar 

þessar plágur gjörir Dankell andlegar, sálartrublun, gremju 

og þvílíkt. En þar menn sjá, að dýrið ekki missir móð und- 

ir þeim, og þeim er þó lýst svo ógnarlegum, og þarfyrirut- 
an verða þær að vera þekkjanlegar fyrlr öllum heimi, og 

veikjandi dýrsins makt, sýnist mör ekki sú útleggíng vel 

meðtækileg. 

S. 182. 

„2. v.: Og eg sá sem eitt glerhaf meingað eldi, og þá, sem 

„höfðu unnið sigur yfir dýrinu og þess bílæti, og yfir hins 

„sama könnimerki, og yfir hins sama nafns tölu, sem stóðu 

„hjá því glerhafi, og höfðn Guðs hörpu.“ 

„3. v.: Og þeir súngu Móses Gués þjenara saung, og lambs- 

„ins saung, segjandi: mikil og undarleg eru þín verk, Drott- 

„inn! þú ert sá almáttugi Guð; réttlátir og sannarlegir eru 

„þínir vegir, — þú konúngur heilagra!“ 

nt. v.: Hver skal ekki óttast þig. Drottinn! og prísa þitt 

„nafn? því þú einnsamann ert heilagur; því allir heiðíng- 
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„jar (allar þjóðir) skulu koma og tilbiðja fyrir þör, þar 

„þínir dómar eru opinberaðir.“ 

Þetta skal stuttlega yfirvegast. 

S. 183. 
Hvað glerhafið skal eiginlega merkja veit maður ekki, 

nema það sje Guðs undirlag og vegir, sem nú eru skjærir 

(augljósir) orðnir, meingaðir eldi, sem er hans brennandi vand- 

læti í móti hinum óguðlegu; hjá því standa þeir, sem hafa 

unnið hinn sanna sigur yfir dýrinu; Í gögnum gengið þess 

ofsóknir með staðfesti til dauðans meðan það enn þá fór vax- 

andi. Nú standa þeir fyrir Guði, og sýngja honum lof, því 

dýrsins hegníngartíð er komin, og það sýnist sem þess of- 

sókna-kraptur hafi rénað strax eptir upprisu vottanna, og sé 

á enda, þegar plágurnar byrjast, eins og það gökk Pharaó. 

Þessar sælu manneskjur sýnga Mósis og lambsins lofsaung, 

það er: prísa vitnisburð hins gamla og nýa Testamentis. Hvað 

mikilvægt og vondt dýrið er, söst meðal annar á því, að allt 

hvað því viðkömur á að yfirvinnast, hvað fyrir sig; og hvað 

öflugt það er, á því, að Guðs almætti er strílagi lofað, fyrir 

að hafa steypt því; en lofsaungurinn stendur hör á undan 

plágunum. 

S. 184. 

„ð. V.! Og þareptir sá eg, og sjál vitnisburðarins- musteri 

„var upplokið í himninum.“ 

„6. v.: Og þeir sjö englar, sem höfðu þær sjö plágur, gengu 

„útaf musterinu, klæddir í hrein (hvít) skínandi línklæði, og 

„girdtir kríngum brjóstið með gullbeltum.“ 

„í. v.: Og eitt af þeim fjórum dýrum (lifendum) gaf þeim sjö 

„englum sjö gullskálar fullar með reiði Guðs, sem lifir um 

„alla eilífð.“ 

„8. T-! Og musterið (hið heilaga) vard fullt af reyk af Guðs 

„ðýrð, og enginn gat gengið inn í musterið, þángað til sjö 
„plágur þeirra sjö engla tóku enda.“ 

Samlíkíngarnar eru teknar af altarinu eg eldinum, sem af því 
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var tekinn í gamla Testamentinu, og undirbúníngur hegníng- 

ar-dómanna er meiri enn fyrri hefir söst í bókinni; því hljóta 
Straffanir dýrsins að verða mestar. Af öllu og strdeilis sein- 

asta versinu söst, að plágurnar eiga að fylgja hver á eptir 

annari. 

S. 185. 

þó að plágurnar eigi að fylgja hver rött á eptir annari, 
er þó varla skiljanlegt, að hverrar einnar aukníng og þverran, 

og millibilið, sem aðskilur þær, géti tekið upp minna enn 7O 

ár að jafnaðartölu, ef þær eiga að verða þekkjanlega og greini- 

lega sundurdeildar fyrir allrar veraldar augum; en þetta er 

líka nóg. Nú hefir eg sett einúngis sem gátu til skoðunar eður 

eptirþánka, að dýrið kæmi upp, eptir því, hvort árin frá 607 

og svo. fr.veg. reiknuðust fyrir sólar- eða mána- ár, 1849 

eða 67, væri að vaxa til 1879 eða 97, æddi til 1883 eða 1901, 

og hnignaði til 2015 eða 2034; þá ætti hinar síðustu plágur 

að taka upp 70 ár eéa lítið meira, til dæmis frá 1945 til 2015. 
Hin önnur talan, fyrir utan þess uppkomu, mætti þó setjast 

fyrri, ef það snemma á sínum tíma deyddi vottana, sem það yrði 

þó nokkra stund að stríða við. Sem áður er sagt, ætti of- 

sókna-kraptur dýrsins mikið að mínka eptir vottanna upprisu, 

líkt og páfans við trúar-endurbótina, en þrjóta þegar plágurn- 

ar tæki til. Nú stendur Dan: 12. 11. v., að frá þeirri tíð 

hið ævarandi offur takist af (væntanlega nálægt sömu tíð, sem 
þau 1260 ár byrja) og þartil sett er hin eyðileggjandi svívirð- 

íng (hvar með eg held afgrunnsdýrið meinist, þar það burttek- 

ur Guðs orð, en engillinn talar um fjarlægar tíðir, og ekki 

um fyrirmyndina Antiochus, sem tók burt Guðs þjón- 

ustuna í 34 ár) sðu 1290 dagar, sem furðulega kömur nærri 

gátu minni um þann tíma dýrið ætti að deyða vottana, eða á 

ár, eptir mánaára-tali, 1880. Enn sagði engillinn framar við 

Daníel: sæll er sá, sem bíður og götur náð 1385, sem þá 

yrði nálægt 1925 eða 42, einsog dýrsins ofsókna - máttur þryti 
frá þeirri tíð, og trúaðir fengi vissu af Guði, að dómur þess 

væri þá nærri. Svo víst sem eg trúi spádóminum, mætti eg 
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og hver annar, sem svo gjörir, biðja Guð af hjarta, ef mögu- 

legt væri, að dýrið kæmi ei upp fyrrenn í 20tu öld og var- 

aði því skömur, svo Guldbergs útleggíng þar, um 56 ár, væri 

röttust; en máske hið skölfilega í þeim hlut gjöri mig ófyrir= 

synju óttafullan um, að ekki verði svo. Að dýrið viðvari til 

hörum 2000, 2015, í allra lengsta lagi til 2034, kömur uppá: 

að hverju leiti þessar gátur eru réttar. En áratalið 2000 

eður nokkuð þareptir, þá Kristí ríki á jörðunni skyldi byrja, 

samstemmir ei alleina fornum sögum, heldur einninn fyrirmynd- 

un um það, að á sjöunda þúsundi ára mannkynsins tíma eigi 

Kristí hvíld að uppbyrjast á jörðunni. — Vissulega eru slík 

tímabil ákveðin af forsjóninni, þá þvílíkir merkilegir hlutir 

skulu fullkomnast; hvað bannar þá að gðta þess til, sem alls 

vegna er líklegast? það er annars sérlegt, að sagt er mað- 

urinn hafi verið skapaður á sjötta degi, og sýnist líkast 

syndgað hafi á hinum sama, eður á sama degi í nærstu viku; 

Kristur leið pínu sfna þann dag; og enn nú sá sami dagur, 

þó í hærri meiníngu (eður að því leiti hann í ritníngunni 

kallast Guðs dagur, þúsund ár) hefir mest lagað, fullskapað, 

upplýst og sælt gjört mannkynið, og eptir Opinber.bókarinnar 

spádómi mest spillt því, og gjört það ósælt, og líka krossfest 

Krist að nýu (með að afneita hans forþönustu og endurlausn), 

fyrir utan að sextalan allan spádóminn í gögnum er ósælu- 

tala; og einsog hinn sjöundi, Guðs hvíldardagur, var einninn 

Kristí hvíldardagur eptir sína pínu, og sjöundi þúsund ára 

dagurinn væntanlega verður manneskjanna hvíldardagur í Guðs 

verkum. Hinn fyrsta þareptir, eður áttunda daginn, gjörði 

Kristur að Drottins degi með sinni upprisu, og á sömu ára 

þúsundar byrjun sýnist spádómurinn að benda til að hin al- 
menna upprisa verði og upphaf hins eilífa lífs, sem Kristur 

hóf sitt eilífa líf með upprisunni.  Undrunarleg samstemma, 

sem að minnsta kosti er ekki verðt að hæðast að. 



175 

Þriðja og síðasta undir-atriði í hinni litlu bók — sem hins 
annars uppfyllíng og ýtarlegri afmálun. 

16. Kkapituli. 

S. 186. 

„1. v.: Og eg heyrði mikla rödd af musterinu, sem sagði 

„til þeirra sjö engla: gángið burt, og úthellið skálum Guðs 
„reiði á jörðina.“ 

„2. v.: Og hinn fyrsti gékk burt, og hellti sinni skál á jörð- 
„ina, og þar urðu íll og skaðvænleg kýli á þeim mann- 

„eskjum, sem höfðu dýrsins könnimerki, og þeim, sem til- 

„báðu bílæti hins sanna.“ 

Hör kömur nú hin tímanlega hegníng, sem engillinn hafði 

fyrirsagt, yfir þá, sem dýrkuðu dýrið, hverja hann kallaði 
bikar Guðs beiska víns, máluð eptir Egyptalands plágum. 

SI 

Þessi plága afmálast úthellt á jörðina, nefnilega: dýrsins 
þönara; menn göta útlagt hana fyrir ógurlega drepsótt, eða 

innbyrðis ólæknanlega óstjórn. Vildi nokkur annars spyrja: 

til hvers skyldi þessar plágur yfir ólagfæranlega og allareiðu 

fordlæmda? svarast: að sönnu boðaði engillinn þeim hærstu 

fordæmíngu yfirhöfuð; — en máskó það hafi enn þá ekki verið 
Guds dómur undantekníngarlaust. Mögulegt fyrir honum, að 

einhver kynni að betrast þar við, (hvartil sýnist benda, að 

segir enginn hafi bætt sig við seinni plágurnar); en annars 

þurftu þær, einsog yfir Pharaó, þó Guð vissi hann mundi 

ci batna, til þess að verða seinni tíðinni til eilífrar aðvörunar.! 

1) Eitt sinn fyrir öll sð það sagt, að eg held alls ekki af þeirri rugluðu 

frekjutrúar-meiníngu, er nokkrir hafa hreift, að afgrunnsdýrið komilbráð- 

lega upp, og hinar síðustu plágur svo að segja Í sama augnabliki, hvaraf 

fólk verður svo viljugt til að trúa allrahanda líkindaleysi, og að þess plág- 

ur komi svo sjálfsagðar án tillits til betrunar eða vestnunar Í mannanna 

framferði. Nei, breytist fyrri mínar ágðzkuðu tíma-ákvarðanir, sannleik- 

urinn kömur samt á sínum iíma.  Undandragist og styttist fyrri plágurn- 

ar, enn að dýrið göti uppkomið og troðið niður kristinndóminn, nema 



176 

S. 188. 

„3. v.t Og hinn annar engill úthellti sinni skál í hafið, og 

„það varð blóð sem af dauðum, og hver lifandi sál í 
„hafinu dó.“ 

Hafið er sem optast bílæti hermanna-umrótunar, gjæti þarfyr- 

ir meinast hör, að dýrsins hersafli yrði með öllu hamíngju- 

laus. Mér sýnist menn kynni líka þenkja sör óveujulega 
storma, sem drekkti öllu þess sjóarherliði og sjófarendum, og 

tæki fyrir höndlunina, sem það hefir svo vanbrúkað. 

S. 189. 

„4. v.: Og hinn þriðji engill úthellti sinni skál á vatnsföllin, 

„og vatnsuppspretturnar, og það varð blóð.“ 

„ð. ve: Og eg heyrði vatnanna engil segja: Drottinn! þú 

„ert röttlátur, sá, sem er, og sá, sem var, og hinn heilagi, 

„að þú hefir dæmt þessa hlati,“ 

„6. v.: af því þeir hafa úthellt röttlátra og spámannanna 

„blóði, og þú hefir göfið þeim blóð að drekka, því þeir eru 

„þess verðir.“ 

„1. v.: Og eg heyrði einn annan af altarinu segja: já, Herra! 

„þú ert almáttugur Guð, þínir dómar eru sannir og röttlátir.“ 

Samlíkíngin er tekin af Egyptalands vatnsföllum, sem 

urðu að blóði; hör útmálast grimmleg innbyrðis styrjöld, því 

þeir áttu að drekka blóðið, og Guðs sképna prísar hans rött- 

læti þarí. Hann er nú kominn til dóms, og þessvegna stend- 

ur ekki lengur: sá sem kömur. 

S. 190. 
„8. v.: Og hinn fjórði engill úthellti sinni skál í sólina, og 

hinn mikli manneskju-grúi hafi fyrri náð einslags toppmáli vondskunnar, 

og fyrst þareptir gðta plágurnar komið. Hvað tíma ákvörðunina áhrærir, er 

mannanna lifnaður og ásigkomulag vissasti spádómurinn. Miun tilgángur hef- 

ir verið, að vara við fráfalli (kristinndómsins), ef nokkrum sálum færra 

kynni verða, sem hluttakandi yrði þarí; og Þegar það (fráfallið) eitt sinn 

er komið, þá að gjöra mína skyldu (mitt til), að hughreysta hina röttsinn- 

uðu með spádóminnm, en ekki að innbyrla neinum ruglaða hluti (sem 

fortakslaus ókjör ern). 
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„henni varð gðfið að brenna manneskjurnar með eldi.“ 

„9. v.: Og manneskjurnar brunnu af miklum hita, og hæddu 

„Guðs nafn, sem vald hefir yfir þessum plágum, og um- 

„vendu sör ekki til að göfa honum dýrðina.“ 

Sólarhitinn merkir í Austurlöndunum hina frekustu ángistar- 

þraung; hör hlýtur þvílík að gánga yfir öll takmörk, og nú 

merkir dýrið fyrst, einsog Phlaraó, að hör sé Guðs fíngur 

(sú ástæða við tilfinnanlegar óhamíngjur, sem menn á vorum 

dögum leitast við að brjóta þá meiníngu niður um, að Guð hafi 

þarmeð að gjöra, því engu má skjóta nema til náttúrunnar); 

en dýrið er harðara enn Pharaó, það heitir engri bót, því 

síður auðmýkir sig, heldur hæðir (guðlastar). það er sönn 

veraldar hetja, verðugri að kveðið sö um hetjukvæði, enn 

faðir þess djöfullinn. Hann er refur, og ekki ljón, nema 

meðan hann fær framgáng. 

S. 191. 

„10. v.: Og hinn fimti engill úthellti sinni skál yfir dýrsins 

„hásæti, og þess hins sama ríki varð formyrkvað, og þeir 

„tugðu sínar túngur af kvöl.“ 

„li. v.: Og þeir hæddu (löstuðu) Guð í himninum fyrir 

„þeirra kvöl, og fyrir þeirra sár, og þeir umvendu sér ekki 

„frá þeirra athöfnum.“ 

Æ, harðari plágur, því Guð brúkar ætíð þær mýkstu fyrst. 

Nú vofir eyðilegging yfir sjálfs dýrsins ríki, en ekkört götur 

heygt þess íllsku, það ólmast og æðir æ því meira. —Guðl 

hvílíkra tilburða atriði eru enn ókomin í veröldinni! þessa 

Þlágu hafa eldri útleggjendur af einfeldni skilið um hina ei- 

lífu pínu; en þó ekki sö svo, göfur dýrsins eptirdæmi (sem enn 

þá er hör á jörðunni) litla von um, að hinir fordæmdu í ei- 

lífðinni, meðal hverra allt er eitrað, göti betrast. Hvenær 

hefir hinn forherðti betrað sig? 

Ss 

„12. v.: Og hinn sjötti engill hellti út sinni skál á hið mikla 

„vatnsfall Evphrat, og vatnið þarí þornaði burt, svo 
12 



178 

„vegurinn skyldi tilreiðast fyrir þá konúnga frá sólarinnar 

„uppgaungu.“ 

Bílætið er tekið af því, þegar Cýrus vann Babýlon, eður 

þó heldur af Ísraelítanna yfirför frá austri yfir Jórdan. 

þá Cananítarnir áttu að eyðileggjast, og hinir inntaka 

hið fyrirheitna land, þeirra hvíldarland, og hin fyrsta borg í 

því, Jerichó, sem aldrei átti aptur að byggjast upp. Í 

sjö daga básúnuðu prestarnir í kríngum þennan stað, einsog 

þær sjö básúnur hér um talast, og hinn sjöunda dag básún- 

uðu þeir sjö sinnum, einsog plágurnar eru sjö í hinni síðustu 

básúnu, þá og borgarmúrarnir hrundu við í seinasta sinni, 

líkt og dýrsins kraptur við seinustu plágu. Þþekkjanleg fyr- 

irmyndan var þessvegna hitt fyrir þessu, og sýnir, að hinn 

sanni Guð stýrir hvorutveggju. Hör afmálast einn öblugur 

framhaldandi óvinur mót dýrinu, en í hverju samhengi, göt- 

ur enginn götskað á, þar tíminn er enn fjarlægur. Menn géta 

nærrl því ekki hugsað hértil, án þess það veki minníngu um 

þá upplýsíngu og kristinndóm og siðafegrun, sem nú er ver- 

ið að útbreiða sunnarlega og austarlega í Austurálfunni. 

S. 1983. 

„18. v.: Og eg sá af drekans munni, og af dýrsins munni, 

„og af hins falska spámanns munni, koma út þrjá óhreina 

„anda, einsog fenjapöddur (Frö er),“ 

„14. v.: því það eru djöfullegir (dæmoniskir) andar, 

„sem gjöra teikn, er gánga út til jarðarinnar og alls jarð- 

„ríkis konúnga, að safna þeim saman til hins almáttuga 

„Guðs mikla stríðsdags.“ 

„15. v.: Sjál eg köm einsog þjófur; sæll er sá, sem vakir 

„og gjætir sinna klæða, svo að hann ekki gángi nakinn og 

„þeir sjái hans blygðun.“ 

„16. v.: Og hann safnaði þelm til þess staðar, sem kallast 

„á Hebraisku Harmageddon.“ 

Hör er mikið að segja um. 
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$. 194. 
það í öllu tilliti í mesta lagi óguðlega, í mesta lagi lasta- 

fulla og í mesta máta guðlastandi dýr, og þess ríki, er nú í 

ýtrustu formyrkvun og háska; en að meðkönna Guðs sann- 

leika er ei af því fáanlegt. Sú helvítis þríeiníng (hvert orða- 

tiltæki eg vona hör megi vel standast) dýrið, þess faðir, og 

þess andi hinn falski spámaður, gjöra þessvegna sitt frekasta, 

því forherðtur heiðinn glæpafyllíngar-andi gjörir þau öll að 
einu, og útsenda ennþá af sínum munnum þrjá sér undir- 

gðfna anda, sem þó sýnast vera nokkuð mismunandi hver frá 

öðrum og sem gjöra fals-furðuverk; þeir göta ogsvo vel tal- 

að uppi manneskjur sinnaðar eptir heiminum; en að öðru- 

leiti hefir tal þeirra litla innvortis dáð, og líkjast í því suð= 

andi fenjapöddum (eg göf til eptirþánka, hvert engir allareiðu 

nú taka að líkjast í ræðu, anda og krapti þessháttar öndum); 

þessir eiga að yfirtala alla jörðina til að fara í stríð með dýr- 

inu í móti Jesú, til að halda orustu til þrautar, á Guós 

mikla stríðsdegi, hvarum Jó el talar 3, 2. 11—19.; en þar Jes- 

úsnú vill gánga framfyrir sinn her og slá sinn mikla óvin á 

þeim sama degi, sem sérílagi kallast í ritníngunni hans til- 

komudagur; og þá er að óttast fyrir, að við hans komu marg- 

ir kristnir, sem fyrir laungu, eru opinberlega frásnúnir dýr- 

inu, muni þó máskð verða saurgaðir af því, eða ekki þann- 

veg ásigkomnir, sem þeir ætti að vera við hans komu; þá 

talar hann til þeirra kjærlega, miét í þessum útbúníngi, að 

þeir skuli hafa gát á sínum klæðum, hans lærdómi og hans 

röttlæti, og ekki verða naktir, þegar hann kömur. það er 

sú tilkoma, sem hann talar um, þá hann segir: einsog það 

gðkk á Noah dögum, ogsvo frv. þau orð heyra ogsvo til 
dýrsins tíð enn fyrri, meðan það var enn í styrk sínum; þeg- 

ar þeir segja: þar er friður og tryggleiki, þá er ólukkan þeim 

hærri; og það er líklega einninn þessi tilkoma, sem þeir segja 

um: hvar er fyrirheit um hana, m. m.? 

Staðinn, áhrærandi, hvar hin stríðandi veldi eiga að mæt- 
ast, þá er eptir Guldbergs meiníngu bílæti þartil dregið af 

fjallinu við Megiddo, hvar Cananítarnir urðu slegnir, 
12“ 
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og nafnið Harmageddon er og sagt að merki bölvaða her= 

menn.  Orustuna sjálfa á hinum mikla bardaga - degi færir 

sjónin ekki út hör til enda; það kömur fyrst í 19. kapítul- 

anum; af því það, sem fullframkvæmt er í tilliti annara 

Krists óvina, áður enn þessi orusta sköður, verður að talast 

um fyrst; einasta útfærist hör sú seinasta skál, til þess atrið= 

ið verði fullt, og skálirnar aðskiljist ekki. 

S.. 195. 
„17. v.: Og hinn sjöundi engill úthellti sinni skál í loptið; 

„og mikil rödd gökk út af musterinu í himninum frá há- 

„sætinu, sem sagði: það er sktó (fullkomnað).“ 

þetta er merkilegt. 

S. 196. 

Sjö innsigli voru opnuð í örlaganna bók; í hinu sjö- 

unda inniföldust sjö básúnur ; í sjöundu hásúnu aptur sjö hin- 

ar síðustu plágur, og í sjöundu plágu fullkomnast Guðs leynd- 

ardómur, hans dómur yfir Jesú óvinum. Óefanleg röksemd 

fyrir því, að bókarinnar undirlag og augnamið tapast, ef sjö 

hásúnurnar eru taldar samsíðis innsiglunum; fyrir utan að 

þetta samstemmir betur historíunni. Hvílík niðurraðan! 

Sl 

Hóran hin mikla Babýlon hafði verið fyrri enn dýrið, 

en gökk seinast samsíða dýrinu. Um hennar verkun og stjórn- 

artíð er allareiðu talað, en ekki hana sjálfa, af því hún komst 

ekki vel inn í þá niðurröðun, sem bókin fer eptir, án þess 

að rugla hana. Dýrið hafði að nokkru leiti eyðilagt hana, 

meðan það var enn í mætti sínum, sem seinna skal heyrast; 
en hörumbil nndireins og dýrið eða litlu áður hættir hún að 

vera lengur til (máskð af því hún hafi toppmælt sínar synd- 

ir með því, að þjóna því líka, því hennar eyðileggíng sýn- 

ist tvöföld, sumpart að því leiti hún hafði valdið, og sum= 

part að því leiti hún var stór staður); hún verður þarfyrir 

afmáluð höreptir einsog að hröpun komin, og þá hið helzta 
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af hennar historíu að undanförnu ásamt með fyrir sjóhir 
leiðt.1 

1) Til þess menn sjái þó einusinni (þó eg haldi þess sð varla þörf höð- 

anaf), til hvílíkra undarlegra meinínga sjálfir þeir lærðustu menn neyðast, 

þegar þeir vilja heimfæra þær sjö síðustu plágur einsog allt annað uppá 

páfadóminn, innfæri eg hör ætlanir hinna Ensku þarum.  Lowmann 

reiknar byrjunina á því, að skálunum sð úthellt, frá miðja 9. aldar til enda 

19.; Morell frá miðri 16. til enda 19. Í tilliti orðatiltækjanna: jörð, 

vatn og haf (sem vör væntanlega enn ekki fullskiljum, en þeir meina sig 

að skilja, sem trúa, að skálunum sð allareiðu úthellt), bindur Williams 

þau við viss lönd, Spán og Portúgal, Rúm og Savojen; en þar 

hleyp eg hreint yfir, og göt einasta þess, að menn vilja halda þessar skál- 

ir söu að miklu leiti innifaldar í þeim plágum og blóðsúthellíngum, sem 

Orsakast hafa af hinni frönsku stjórnarbyltíngu, og Napóleons herför- 

um, samt óspektunum á Spáni og Portúgal, öllum einasta kathólsk- 

um löndum, hvar páfadómurinn hefir drottnað og ransóknarrðtturinn æðt. 

Án þess eg neiti því hreint, að hör kömur fyrir einslags líkíng með 

hinum síðustu plágum, göt eg þó ei annað eun furðað mig á hinni mann- 

eskjulegu skammsýni, og að lærðir menn hafa trúað slíku; en þarf þó ekki 

að furða mig svo mikið á því, þegar eg aðgjæti orsökina til þess; hún er, 

sú einúngis, að þessir menn vildu enganveginn þola, að ekki væri hald- 

ið áfram með að heimfæra hina heilögu bók uppá veraldar tilburðina; en 

sá hleypidómur þeirra var nú einusinni fastur, að allt bendti hör til páf- 

ans og páfadómsins; hversvegna þeir gátu ei annað enn heimfært spádóm- 

inn uppá þessa hluti, sem þeim líka þótta ógurlegir. En þegar maður 

aðgjætir, að þessir sömu menn hafa með öllum sínum lærdómi, vegna 

töðra orsaka, trúað, einsog alþýða er vön að trúa, að einúngis þeir mik- 

ilvægustu hlutir hafi skáð fyrir, við, og um þeirra daga; eg að sjálf þriðja 

öldin, eptir allra sagnaskrifara vitnisburði, hin ógurlegasta af öllum skölf- 

Íngartíðum síðan Nóah flóð, ekki afmálast í Opinberíngarbókinni eins óg- 

urlega, einsog þær í minnalagi voru af þeim sjö síðustu plígum; og þeir 

kunna ekki betur að gjöra samlíkíngar enn svo, að þeir halda, að fieiri 

af þessum plágum sðu allareiðu liðnar, jafnvel sú hræðilegasta fjórða í töl- 

unni; Þar þó ekki nein af þeim eymdum, sem þeir tilfæra, frátekinni má- 

Ské skölfíngartíðinni á Frakklandi, götur líkst því, sem opt hefir geng- 

ið yfir heiminn á fyrri tíð — þegar menn aðgjæta, að þeir játa sjálfir 

Vottarnir sðu enn ekki deyddir; og þar loksins þriðja engilsins hróp Í móti 
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S. 198. 

Vegna þess hin sjöunda básúna varð að umtalastí þess= 

um kapítula, til að koma atriðinu á enda, þá varð líka að 

talast um dýrsins ríkis fall, jafnvel þó talað sé um hina stóru 

orustu sjálfa seinna í 19. kapitulanum. Nú er þá sagt full- 

komnað, þegar dýrið var ei lengur, og Guðs dómar voru á 

enda yfir því. 

S. 199. 

„18. v.: Og þar urðu raddir, og þrumur og eldíngar, og þar 

„varð landskjálfti mikill, þvílíkur, sem ekki hefir verið frá 

„þvi manneskjurnar urðu til á jörðunni, þvílíkur landskjálfti 

„svo mikill.“ 

„19. v.: Oghinn mikli staður skiptist í þrjá hluti, og heiðíngjanna 

„{þjóðanna) staðir hröpuðu niður, og hin mikla Babýlon var 

„hugleidd fyrir Guði, að hann vildi gðfa henni sinnar reiði 

„áfenga vín-bikar.“ 

„20. v.: Og hver ey flýði, og fjöllin urðu ekki fundin.“ 

„21. v.: Og mikið hagl, 100 punda (Centener) þúngt, féll 

= „af himninum á manneskjurnar; og manneskjurnar hæddu 

„(löstuðu) Guð fyrir haglsins plágu, því þess plága er harla mikil.“ 

Við fall dýrsins og allra hins sanna kristinndóms óvina, verð- 

ur svo mikil umbyltíng, að aldrei nokkur slík hefir verið í 

heiminum, hvað eð sýnir, ásamt öllu öðru, að dýrsins styrk= 

dýrinu og þess tilbiðjendum ennþá er ókomið, hverjar báðar kríngum- 

stæður náttúrlega verða að gánga á undan plágunum, þá hið fyrra er 

straffs- sekt, og hið síðara aðvörun — þá meiga menn furða sig á því 

rugli, sem er í því, að halda, að allareiðu fjórar fyrstu plágurnar sðu liðn- 

ar, já, jafnvel sú fimta skölfilega, sem á að vera það, að Napóleon fíng- 

aði páfann. Eg bið að menn beri þessar útleggíngar hleypidómslaust sam- 

an við mína tilraun yfir 16. kapítulann og tímaröðina hjá mör í því heila, 

og dæmi svo, hvað sannlegast er. Hvílíka smámuni hafa menn þó ei vil- 

jað láta Opinber. bókina innihalda, og gjört hana grunsama með því, að 

finna í henni fyrirsagnir, sem á margan hátt, og um marga hluti, göta 

útlagst náttúrlegar, samt með því, að eigna henni þvílíkt tímarugl fram 

og aptur (fyrr eða síðar) Præposteritet. 
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leiki hefir óendanlega yfirgðngið hvað páfans á vorum dögum 

er orðinn — hin mikla Babýlon á þá líka hreint að eyði- 
leggjast — en ennþá munu manneskjur verða til, ein vesæl 

og hjálparlaus eptirleif af dýrsins ríki; yfir þessa skal einninn 

koma þúng hefnd, einsog haglið yfir Cananíta á flóttanum 

Í orustunni miklu hjá Gíbeon við Jesús Núns- eður Navc- 
son, þar þessir og svo í spádóminum kallast með miklu meira 
rétti bölvaðir, sem hafa átt stríð við Jesúm Krist, og mega 

ei undan komast. En miðt undir þeirri hefnd hæða (guðlasta) 

þeir þángað til þeir eru engir lengur. Svo sterk mótspyrna 

er þar í milli Guðs og dýrsins, að enginn af þess fylgjendum 

götur auðmýkt sig fyrir honum. 
Hörmcð ætla eg að litla bókin sð á enda, og ekki fyrst 

við lok 19. kapítula (hvarum þó hver kann halda það honum 

sýnist), en síðan heldur hún bókina til lykta. 

Millibils atriði. 
Útleggíng engilsins. 

17. kapítuli. 

S. 200. 

sl. v.: Og einn af þeim sjö englum, sem höfðu þær sjö skál- 

„ar, kom og talaði við mig og sagði til mín: kom! eg vil 

„sýna þér dóm hinnar miklu hóru, sem situr á mörgum 

„vötnum.“ 

„2. v.: Með hverri konúngarnir á jörðu hafa hórast, og þeir, 

„sem búa á jörðunni, eru drukknir orðnir af hennar hór- 

„dóms-víni.“ 

Þessi kapítuli, útleggíng eugilsins sjálfs, er einn lykill, án 

hvers hvorki Jóhannes eða nokkur annar, hefði götað fengið 

grundvöll í bókarinnar merkilegustu spádómum; hann hefir og 

líka í sör mikið myrkt; en sannar þó til fulls, að bókin er 
frá Guði, þar enginn skapaður andi gat af sjálfum sér sagt 

það fyrir á Jóhannesar dögum, sem hör er ljóslega sagt í 
enda útskýríngarinnar. 
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S. 201. 

„8. v.: Og hann flutti mig burt í eyðimörku í anda (frá mér 

„numinn), og eg sá konu eina, sem sat á skarlatslitu (fagur- 

„rauðu) dýri, fullu með löstunarnöfn, og sem hafði sjö höf- 

„uð og tíu horn.“ 

Menn þekkja hör aptur dýrið af hafinu, á því situr hún; það 

verður að sjást aptur (koma fyrir sjónir) fyrir hennar sakir, af 

því hún sat á því. 

S. 202. 
„á. v.: Og konan var klædd purpura og skarlati, og gullbúin 

„með gulli og dýrmætum steinum og perlum, og hafði gull- 

„bikar einn í sinni hendi, fullan af andstygðum, og hennar 

„hórunar óhreinleika.“ 

„5. v.r Og á hennar enni skrifað það nafn: Leyndardómur, 

„Babýlon hin mikla, móðir hórdómanna og andstygðanna 

„á jörðunni.“ 

„6. v.: Og eg sá konuna drukkna af blóði hinna heilögu, og 

„af Jesú votta blóði, og eg furðaði mig, þá eg sá hana, 
„með mikilli furðu.“ 

Að konan situr á dýrinu, sem merkir samanlögð ríki, er mjög 

náttúrlegt, þar konúngar drýgja hór með henni, taka við henn- 

ar Guði og Kristi ótrúa lærdómi; og er viðurkvæmileg afmál- 

un; hún leiðir og stjórnar þeim og þeir bera hana; hún er 

prýdd með gulli, purpura og gimsteinum, og einsog dýrið öll 

skarlatsrauð, bæði í tilliti blóðgirni sinnar, og eptir bókstafn- 

um. Afguðadýrkun er í hennar bikar, og sálir villandi setn- 

íngar, útbreiddar með allrahanda lokkunum. Leyndardómur 

stóð skrifaður í hennar enni, því það var sannarlega leyndar- 

dómur, að hún var ekki sú, sem hún vildi láta halda sig, drottn- 

íng í kristninni, heldur Babýlon hin mikla, móðir afguðadýrk- 

unar, villu og allrahanda ódygða á jörðunni, og svo grimm 

við sannkristna, að hún jós út þeirra blóði í straumum. þetta 

löt hún dýrið, sem hún sat á, liðsinna sör að vinna. Jó- 
hannes hafði söð margar undarlegar sjónir, en furðaði sig á 

engu einsog að sjá hana, hann sá, að hún hafði ekkört við sig 
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af afguðadýrkun hinna fornu heiðnu stjórna; heldur þann tæl- 
íngarhátt, sem hann fökk ei skilið mögulegur væri. 

S. 203. 

„1. v.: Og engillinn sagði til mín: hví furðar þig? Eg vil 

„Segja þör þeirrar konu leyndardóm, og dýrsins, sem ber 

„hana, sem hefir þau sjö höfuð og tíu horn.“ 

„8. v.: það dýr, sem þú hefir séð, það var og er ekki, og mun 

„koma upp af afgrunninu, og fara burt til fordjörfunar, og 

„þeir munu furða sig á því, sem á jörðu búa, og hverra 

„nöfn ekki eru skrifuð í lífsins bók, frá því grundvöllur 

„veraldarinnar var lagður, þegar þeir sjá dýrið, sem var og 

„er ekki, þó að það söl.“ 

„9. v.: Hör er það sinni, sem vísdóm hefir. 

„þau sjö höfuð merkja sjö fjöll, sem konan situr á; og þau 

„eru líka sjö konúngar.“ 

„10. v.: Þeir fimm eru fallnir, og einn er, og hinn annar er 

„enn ekki kominn, og þá hann kömur, á hann að vara stutt- 

„an tíma.“ 

„ll. y.; Og dýrið, sem var og er ekki, það er hinn áttundi 

„sjálfur, og er út af þeim sjö, og fer burt til fordjörfunar.“ 

Hörum er mikið að segja. 

1) Þau orð: var og er ekki, þó það sð, útleggur Wiiliams og þeir, sem 

hann vitnar til, svo sem þanninn: 

Þeir voru forðum heiðnir afguðaðýrkendur, en nú ekki á þann hátt, 

en halda þó við undir öðru nafni og atferli, ætíð heiðnir í hjarta, og full- 

ir af ofsóknaranda, þó þeir kallist ekki heiðnir. þetta á nú að sanna, að 

hör meinist líka með afgrunnsdýrinu páfans þönarar, en eg vísa til minnar 

Útskýríngar-tilraunar 8. 204— 205 — þó — liggi nokkuð andlegtí þessum 

Áulu orðum, samkvæmt meiníngu hinna Ensku, hví gátu menn þá ekki 

skilið þau þannig: það var fullkomlega heiðið dýr, og ofsókti kristinndóm- 

inn, er nú (nefnilega undir páfadóminum) ekki svo, jafnvel þó það sð, það 

er: heiðið og ofsækjandi með óberlegra hætti, en mun uppkoma af af- 

grunninu, nefnilega alheiðið, og með helvítis fulla krapti undir annari mynd 

enn það var þá það bar hóruna? Er ekki þetta að minnsta kosti meira 

óbvíngað, og betur leiðt til lykta enn hinar útleggíngarnar? 
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S. 204. 

þessi hluti engilsins-útleggíngar, sem upplýsir, að dýrið 

af afgrunninu verður til, eður hefir sinn fyrsta uppruna af 
hafdýrinu, er þó í öðru tilliti einhver hinn vandasti staður Í 
allri bókinni. Engillinn sjálfur götur þess, að hér þurfi vís= 

dóm. það er þarfyrir ekki mögulegt, að maður göti fyrirfram 

útlagt þennan spádóm, að því leiti ei götur orðið af bókinni 

sjálfri, og hana hefir Guldberg notað til að skilja mikið þaraf, 

nefnilega þetta: „konan varð að koma Jóhannesi fyrir sjón- 

„ir, ef hann átti að læra að þekkja hana á þeim tíma, þá hún 

„var enn - nú í blóma, þá hún sat á hafdýrinu, þessvegna 

„ekki í tímaröð við fyrra kapítula nálægt dýrsins falli eður 

„undir sjöundu básúnu, ekki heldur seint undir hinni sjöttu, 

„þá afgrunnsdýrið fyrst var uppkomið.“ það var ekki þön- 

anlegra fyrir Jóhannes til að þekkja hennar eiginlegleika, 

enn þó hann hefði séð hana eins og hún var í sjöttu öld eða 

fyrri; hann sá hana þessvegna í hennar veldi fyrri enn dýrið af 

afgrunninu var uppkomið, og dýrið af hafinu, sem bar hana, varð 

hann að sjá nálægt sama tíma, ef sjónin átti ekki að vera 

raung. Hann sá þá dýrið af hafinu, eptir því, sem Guldberg 
meinar, með sjötta höfðinu, sem hann heldur sé það sama, sem 

dauðsært var og að því leiti dauðt, en það átti að verða 

lifandi þegar það kjæmi upp aptur af afgrunninu með sjöunda 

höfði, það hafði þá verið — lifandi, nefnilega: var það ekki 

nú þegar hann sá það, þó það væri til, en á að koma upp af 

afgrunninu, og fara aptur seinast burt til fordjörfunar. En 

— þegar það væri uppkomið af afgrunninu, áttu allar jarð- 

lega sinnaðar manneskjur að furða sig yfir til hvers veldis það 

var komið, eptir það, að það var endurlifnað af sínu dauð- 

lega sári. þau sjö höfuð merkja sjö fjöll, þar sem talað er 

um drekann, því heiðna Róm stóð á sjö fjöllum; þau merkja 

og sjö fjöll í tilliti konunnar, sem sat á þeim (líkamlega), því 

hún var kristna Rómaborg; en í tilliti dýrsins merkja þau 

sjö konúnga eður æðstu ríki, sem koma upp hver eptir ann- 
an, og sem hver á sínum tíma á að vera helætur af þess 

samsetta ríkis stjórnarlíkama. Nú þegar Jóhannes sör dýr- 
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ið, málast það fyrir honum ásamt, á þeirri tíð, þá fimm af 
Þessum höfuð-stjórnum (konúngum) eru fallnar, og þessvegna 

dauð og hángandi höfuð, og það sjötta, með hverju dýrið nú 

Sýnist að lifa, er dauðlega sært; hið sjöunda skal koma, en vara 

stutta stund; og hann er dýrið afafgrunninu eður dýrið með sjö- 

undahöfði? (Guldbergs ætlan); en sjá nærstkomandi $. betur.! 

S. 205. 

Þetta er nú Guldbergs útleggíng, og svo skarp- 

og djúp-sinnug, sem væntast kunni af nokkurri manneskju 

híngaðtil; sannlega hefir hann einn leyst upp hinn stærsta 

knút, sem máskð annars væri óleystur ennþá, og væntanlega 

haft mikla orsök til að trúa, að sjöunda höfuðið væri afgrunns- 

dýrið. En þar engillinn segir, að hör þurfi vísdóm, og það 
máskð jafnvel eptir vora daga, þá er eg ekki fullviss í að 

þetta sö rött skilið: það var og er ekki m. m., eða að dýrið 
með sjöunda höfðinu, sem á að vara stutta stund, sé dýrið 

af afgrunninu, þar það kallast hinn áttundi sjálfur, og af eð- 

ur útaf þeim sjö. Guldberg játar og, að nokkuð myrkt og 

óuppleyst sðí þessu: hinn áttundi sjálfur; en heldur, að það 

kunni að verða dýrsins Repræsentant (umboðsmaður eður 

fulltrúi), einn af þeim sjö; skyldi hinn áttundi vera þvílíkur 

fulltrúi, og teljast útaf fyrir sig, væri hann líka eptir Guld- 

1) Hvað Williams segir um höfuðin, hörumbil eptir Newton, ætla 

eg ekki að leitast víð að reka, þar fyrstu höfuðin gjörast að hinum fyrstu 

Tómversku stjórnarformum, konúngum, Consúlum, o. s. frv., flestöll- 

um fyrir Jóhannesar daga og þvílíkum, að dýrið aldrei undir þeim bar 

hóruna, eða svo mikið sem orðið til; hvartil slíkir ritsmiðir hafa leiðst af 

Þeirri hngarmynd, að Jóhannes hafi séð hóruna einsog hún var á hans 

dögum, þá hún ekki var svo mikið sem orðin hóra og ekkört dýr bar 

hana — hvað allt fellur saf sjálfu sör, því hvað hafði spámaðurinn eða 

Krists kyrkja að gjöra með fornu Rómverja, konúnga, Consúla, De- 

Cemvira og Dictatóra, og nær báru þeir þá Kristó giptu ótrúu kyrkju ? 

Það gjæti nærri þenkst útþenkt til að koma öllu til að passa uppá Róm, 

Sem ei gat sköð öðruvísi, enn við þvílíkar ónáttúrlegar heimfærslur, hvar- 

af allt verður í rugli. 
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bergs meiníngu dýrsins bílæti, sem ætti að tilbiðjast. Og 
þó eg hafi hreift, að nokkuð annað gjæti orðið það, og haldi 

hinn áttundi sö sjálft afgrunnsdýrið eða þess höfuð, finn eg 

mig ofveikan í þessu efni til að bæta nokkru verulegu við 

það, sem Guldberg hefir sagt; einasta vari menn sig við að 

halda það fyrir víst, að sjöunda ríkið, sem stutta *) stund á 

að vara, sé sjálft dýrið af afgrunninu, sem ekki sýnist að vara 

svo stutta stund; því það er ekki ólíklegt, að öll höfuðin sjö 
standi undir páfadóminum; hin útleggíngin kynni við reynsl- 

una að bregðast 

S. 206. 

„12. v.: Og þau 10 horn, sem þú hefir söð, eru tíu konúng- 

„ar, sem ennþá hafa ekki meótekið ríkið, en taka vald sem 

„konúngar eina stund með dýrinu.“ 

„13. v.: Þessir hafa eina meiníngu, og þeirra vald og makt 

„munu þeir ofurgöfa dýrinu.“ 

þar dýrið var vanmáttugt þegar Jóhannes sá það, voru 

þessir tíu konúngar ekki í þess þjónustu; en þá það stígur 

upp sem afgrunnsdýr, verður þeirra konúngsríkja-makt að 

þess makt, og þess eiginlegasta ríki. Allt út sjónir, sem ei 

hafa sýnt sig ennþá ljóslega. 

S. 207. 

„14. v.: þessir munu stríða við lambið, og lambið á að yfir- 

„vinna þá, því það er drottnanna drottinn, og konúnganna 

„konúngur, og þeir með því kölluðu, útvöldu og trúföstu.“ 

Krists útvöldu skulu sigra með honum á hinum mikla stríðs- 

degi, þá hann eyðileggur dýrið; með hverjum hætti vitum 

vér ekki. 

S. 208. 

nlö. v.: Og hann sagði til mín: þau vötn, sem þú hefir sðð, 
„þar hóran situr, eru fólk og skarar, og heiðíngjar (þjóðir) 

„og túngumál.“ 

") Dynasti frá 1789 til 1814 varaði víst stutta stund.  Afskr. athugas: 

8 
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„16. v.: Og þau tíu horn, sem þú hefir söð á dýrinu, munu 
„hata hóruna og gjöra hana eyði og nakta, og eta hennar 

„hold, og uppbrenna hana með eldi.“ 

„17. v.: því Guð hefir göfið í þeirra hjörtu að gjöra hans 

„meiníngu (útfæra hans ályktun og það í einíngu) og að 
„eðfa dýrinu þeirra ríki, þángaóðtil Guðs orð eru fullkomn- 

„uð.“ 1 - 

1) Orðin og orðtökin Í öllu 16. og 17. versi, taka fyrir allan efa í 

móti þeim, sem halda að afgrunnsdýrið sö hið sama, sem ber hóruna. 

Hverninn götur hör umgétin meðferð komið saman við að þjóna henni? 

Og vel að merkja, að þetta dýr skal þekkjanlega ríkja eptir hóruna, og 

eiga stríð við Kristum sjálfan; það er óskiljanlegt, að það í þessu stríði 

fylgi hórunnar, síns í mesta lagi hataða óvinar og eyðilagða óvinar, grund- 

Vallar ástæðum, og vera verri Í þeim enn hún. Nei, það hatar hór- 

una og eyðileggur hana, öldúngis á sama hátt, sem frekasta vantrú hatar 

og eyðileggur klerkaðdrottnunar hjátrú; og það er ljóst, að þeir konúngar, 

sem hafa ofurgðfið því sína makt, hafa göfið sig undir nokkuð annað enn 

PÞáfalega hjátrú, ransóknarrétt, sem kallast kristinndómur, og annan klerka- 

Veldis grimmleík. (Nú í 6 ár síðan eg byrlaði mína tilraun hafa nokkur 

ný, áður kathólsk ríki, sýnt sig í að hata og ræna hóruna, mnnu þau 

ei líkust til að fylgja afgrunnsdýrinu, því hver á að ræna haua og eyða 

Nema það og þess fylgjarar)? það er á móti veraldarinnar gángi, ef það 

og þess fylgjendur ekki hefði tekið fyrir sig aðrar ástæður, enn sá hafði, 
sem þeir hötuðu og eyðilögðu; og hvílíkar ætti þær að vera, ef ei nýtt van- 

trúar óhóf? það stendur hvergi um hóruna, að hún stríði við lambið, 

enn síður ætti það að standa um þau ríki, sem hún sat á; hún málast 

alleina sem blóðþyrst og villandi hóra, það er: sem grimmur afguðadýrk- 

ari, sem tælir allt annað fólk til að dýrka afguði með sör jafnframt sönn- 

um Guði, og hversu nákvæmlega hefir ekki þessi spádómur fyllst? Eins 

ljóst og þekkjanlega mun hinn uppfyllast, um það dýr, sem ekki einúngis 

stríðir andlega við þá tvo votta, heldur með fylgi sinna konúnga við lamb- 

ið sjálft, það er: neitar, að Jesús sð Guðs sonur og hafi endurleyst mann- 

kynið, og uppfyllast ei með snúnum útleggíngum (uppá kathólska), heldur 

bókstaflega, eptir þeim þánkahætti, sem Jóhannes eignar Anti-Krist- 

inum.  Hverninn sem það allt gengur til, verður mín fasta meiníng, 

bángaðtll eg sannfærist með sterkari rökum, að jörðin verði eins óhæf 

sem híngaðtil að taka á móti Kristí hvíld, hvert páfadómurinn steypist, 
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Hóran situr ekki á dýrinu eptir það, að það kömur upp af af- 

grunninu, það stjórnar sér sjálft; en áður sat hún á mörgu 

fólki og þjóðum með sínu svikaveldi. Nú vill Guð snúa því 
svo, að afgrunnsdýrsins horn, þeir tíu konúngar, sameini sig 

um að eyðileggja hana, meðan dýrið ennþá er í makt sinni; 

og nærri þess falli sýnist það af því undanfarna, að Guð vilji 

sjálfur gjöra útaf við hana. 

S. 209. 

„18. v.: Og konan, sem þú hefir séð, er hin mikla borg, sem 

„ríki hefir yfir konúngum á jörðunni.“ 

þetta gat Jóhannes aldrei grunað eða nokkurn á hans dögum, 

að Róm, sá staður, sem hann þekkti að ríkti yfir konúngum, 

og sem heiðinn ofsókti stundum kristna, mundi verða kristinn, 

og þó hóra og dýrka afguði, dylja samt sitt sanna ástand, 

tæla fólk, ofsækja sannkristna og drepa þá hópum saman, og 

loksins ætti hún að verða rænd og eydd af sínum fyrri þjón- 

ustumönnum, og þar eptir dæmd af Guði til eilífrar eyðilegg- 

íngar, sem vör nú skulum heyra. Við þennan kapítula hafa 

sannarlega Waldensar og aðrir ofsóktir huggað sig á sínum 

dögum, og höreptir munu víst nokkrir í dýrsins tíð hugga sig 

við slíkt og fleira í þessari bók. 

———— 

eður ei, og hvað mikið sem Guðs orð á bezta hátt útliðast og leggst á 

hjarta hennar innbúum, þángaðtil Kristur sjálfur, með einni oss ókunnugri, 

óvenjnlegri aðferð, eyðir sínum óvinum, og sýnir sig með sannfærandi móti 

fyrir alla. Samt er núverandi trúarboða verk ágjætur undirbúníngur fyrir 

seinni tíðir; og sjálf uppkoma fyrrverandi flokkamanna (Secta), að því 

leiti, sem þeirra lærdómur virðist kristilegur, var sem ljós í dögun, söm 

verka skyldi til ágjætari viðleitni. Í flestu þessu áliti verður biskup Hof- 

kin mör samdóma, sem fyrr er gðtið. 



191 

Brismitaa: DL eis d,. 

Fullkomnun Guðs dóma. 

Fjórða höfuð-atriði, 
Sem nókvæmari útfærsla hins undanfarna um Babýlonar 

eyðileggíngu. 

IS. kapítuil. 

S. 210. 

„1. v: Og höreptir sá eg einn engil, sem fór ofan af himnin- 
„um og hafði mikinn krapt, og jörðin varð upplýst af birti 

„(ljóma) hans.“ 

„2. v.: Og hann hrópaði með krapti með mikilli röddu: hún 

„er fallin, hún er fallin, Babýlon hin mikla, og er orðin 

„bústaður íllra anda, og geymslustaður hvers óhreins anda, 

„og geymsla hvers óhreins og haturlegs fugls.“ 

„3. v.: því af hennar hórunar áfenga víni hafa allir heiðíng- 

„jar (þjóðir) drukkið, og konúngarnir á jörðunni hafa hór- 

„ast með henni, og kaupmenn á jörðunni eru orðnir auðugir 

„af hennar stórfenga, mikla sællífi.“ 

Þessarar táldrægu maktar eyðileggíngu er lýst ýtarlegar enn 

öllu öðru, og allra annara stjórna og makta eyðingar lýsíng 
er samantekin í eitt í móti henni, og óskað hamíngju fyrir 

hennar fall, hún hafði bæði verið í mesta máta óguðleg, og 

líka ríkt lengi. 

SI 

nt. v.: Og eg heyrði eina aðra rödd af himninum, sem sagði: 

„tángið út frá henni, mitt fólk! svo þör skulið ekki verða 

„hluttakandi í hennar syndum, og ekki fá (neitt) af hennar 

„plágum.“ 

„5. v.: því hennar syndir ná allt til himinsins, og Guð hefir 
„minnst á hennar íllskuverk.“ 

Jesús aðvarar hör sitt fólk kjærlega að flýa frá þeim hræði- 

lega vonda og synduga stað (vör megum nú kalla hann svo 
eptir englinum), sem lýst er einsog Sódóma, og telst full- 
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þroskuð til eyðingar fyrir sinn óguðlegleika; en ekki er hér 

heldur götið, að hún eigi stríð við lambið, þar mun hún eigi 

hafa hug til. 

S. 212. 

„6. v.:  Endurgjaldið henni sem hún hefir gjört, og gjörið 
„henni það tvöfaldlega eptir hennar verkum, í þeim bikar, 

„sem hún hefir byrlað, byrlið tvöfaldt fyrir hana.“ 

„1. Ve: Svo mikið, sem hún hefir gjört sig veglega og framið | 

„sællífi, svo mikið göfið henni af pínu og sorg, af því hún 

„segir svo í sínu hjarta: eg sit (sem) ein drottníng (og er 

„ðrottníng) og er ekki ekkja, og skal ekki sjá sorg (barn- 

„leysi).“ 

„8. v.: Þþarfyrir skulu hennar plágur koma á einum degi; 

„dauði (drepsótt), harmur (barnleysi) og húngur; og hún | 

„skal brennast upp með eldi; því sterkur er sá Drottinn 

„Guð, sem dæmir hana.“ 

Guldberg víkur á (mikið vel að venju), að þetta sö ekki tal- 

að til Guðs fólks, heldur hórunnar eyðileggjara, afgrunnsdýrs- 

ins og þess fylgjenda, meðan það enn nú var á dögum. | 

S. 213. 

„9. v: Og konúngarnir á jörðunni munu gráta hana, og barmá 

„str yfir henni, þeir, sem hafa framið hórdóm með henni 
„og lifað í kjæti, þegar þeir sjá reykinn af hennar bruna.“ 

„10. v.: þeir standa lángt frá fyrir ótta sakir hennar pínu, 
„og segja: vei, veil Babýlon hinn sterki staður! því á 

„einni stundu er þinn dómur kominn.“ | 

það sýnist sem þessi eyðilegging verði þegar klerkavaldinu er 

kollkastað af dýrinu, því páfadómurinn gjæti þá enn sett sig | 
í móti vantrúnni, ekki svo fyrir Guðs dýrðar sem eigin sakir, 
og páfinn og hans ríki þó fyllt mælir synda sinna með því, | 
að mótstanda útbreiðslu Guðs orðs. Við það tækifæri gjæti 
ei alleina hins mikla staðar fornu töfranir inntekið jarðarinnar 

fólk, og komið því til harmaklögunar, og eru fyrst nefndir til 

konúngarnir. Er ei sagt það stu þeir 10 konúngar, sem eig“ 

á 
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inlegast fylgja dýrinu, heldur margir aðrir þarfyrirutan, sem 
enn hylla páfadóm, fyrirutan marga vissulega stjórnandi klerk- 

legs umdæmis herra, erkibiskupa, o. s. frv. og aðra fursta, 

sem konúngar kunna að kallast. Og er það ekki að furða 

um hina klerklegu stjórnendur, sem sjá, að þeirra sjálfra fall 
hljóti að fylgja páfans — fær og skéð, að jafnvel þeir 10 kon- 

úngar, sem hata hóruna, eyðileggi hana óviljandi sem Títus 

Jerúsalem, en meðan hún er ekki eyðilögð, götur ekki van- 

trúarinnar ríki drottnað yfir öllu, sýnist því að þetta verði að 

ské nokkuð snemma á dýrsins tíð — -en þar sagt er, að 

Rómaborg sjálf verði með öllu eyðilögð, og er að sjá verði 

af Guði sjálfum, mjög skömmu fyrir eða rétt við dýrsins fall, 
svo gjæti verið það, sem eg í einum stað hefir hreift, að dýr- 

ið endurbætti hana og hefði til sinnar þjónustu, eður þó að 
minnsta kosti kyrkjulöndin, áður enn seinasta eyðileggíngin, 

Sem götur í 21. v., gengi fram. Á annan hátt göt eg ekki 

vel komið þessu saman, og þó kann það að verða miklu öðru= 

Vísi, sem menn nú ekki fá ágétskað, hversu nákvæmlega, sem 

það kömur fram. 

S. 214. 

„11. v.: Og kaupmennirnir á jörðunni munu gráta og harma 

„yfir henni, þar enginn kaupir framar þeirra vöru.“ 

„12.-v.: Vöru af gulli og silfri, og dýrmætum steinum og perl- 

„um og dýrum, línklæðum, og purpura og silki og skarlati, 

„og allrahanda ilmandi viði, og allrahanda körum af dýr- 

„mætu trð, og kopar og járni og marmara.“ 

„13. v.: Og einnamomum og reyktlsi, og salve og virak, og 

„olíu og hveiti, og similíu (mjöl) og kvikfénað og sauði, og 

„hesta og vagna, og mannanna líkami og sálir (þræla).“ 

nl4. v.: Og sá ávöxtur, sem þín sál hafði lyst til, er frá þér 
„vikin, og allir hlutir, sem voru feitir og glansandi, eru frá 

„þér viknir, og þú átt ekki að finna þá framar.“ 
nlö. v.: Þeir kaupmenn með þvílíka vöru, sem eru orðnir 

„auðugir af henni, munu standa lángt frá, sakir ótta henn 

„ar pínu, gráta og syrgja (barma sér).“ 
13 
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„16. v.: Og segja: veil vei! hinn mikli staður, sem búinn var 

„með dýrum línklæðum, og purpura og skarlati, og gullbú- 
„in með gulli og dýrum steinum og perlum; því svo mikil 

„auðæfi eru eyðilögð á einni stundu.“ 
„17. v.: Og allir stýrimenn (skiparar) og allur sá hópur, sem 

„kaupfarir hefir á skipum, og allir, sem um hafið fara (í 

„þeim eyrindum), stóðu lángt frá,“ 

„18. v.: og æptu, þá þeir sáu reykinn af hennar bruna og 

„sögðu: hver var lík þeirri miklu borg?“ 

„19. v.: Og þeir fleygðu dupti á höfuð sér, og hrópuðu, þá 

„þeir grötu og hörmuðu, og sögðu: veil vei! hinn mikli 

„staður, í hverjum allir eru auðugir orðnir, sem höfðu skip 

„á hafinu, af hans dýrindum (dýra yfirlæti), því hann er 

„eyðilagður á einni stundu.“ 

Víst má Rómaborgar eður kyrkjuríkisins eyðing orsaka kaup- 

ferðunum tjón á yfirlætis- vörunni og margri annari; en þó 

sýnist, að annaðhvort verði hún að valdi og auðæfum, höndl- 

un og íllsku á ný áður enn þetta sköður, eður að spádómur- 
inn gjöri meira úr því, sem ekki er yfirmáta mikið, enn hann 

er vanur. Að sönnu málar hann með orðtæki hinna fornu spá- 

manna þann stað, sem á Jóhannesar dögum var yfirmáta 

mektugur, og hinnar fyrir kristna og aðra laungu þareptir 

stórmerkilegu borgar forlög; hversvegna spádómurinn máskö 

þurfti að vera ýtarlegur, og einkum til huggunar fyrir þá, 

sem ofsóktir voru meðan hann var í stærsta blóma sínum; 

en það er þarfyrirutan líka trúlegt, að þeir, sem harma hann, 

telji upp samantekið í eitt allt hans forna og seinna ágjæti, 

sem menn opt plaga að gjöra við þvílík tilfelli. 

S.2.215: 

„20. v.: Fagna þú yfir henni, þú, himin! og þér, heilagir post- 

„ular og spámenn! því Guð hefir dæmt ytar dóm (rött) á 

„henni.“ 

Himininn og þeir, sem dýrðlegir voru gjörðir, hafa allt annað 

álit enn hinar jarólega sinnuðu manneskjur, þarfyrir hata þær 

þá; en mun það ekki eiga svo að vera, að menn gleðji sig 

| 
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yfir Guðs réttlæti í því, að hefna fyrir óteljandi þúsundir sak- 

lausra, einsog yfir öllum hans verkum, og könni í brjósti um 
hina píndu dygð meir enn þá frekjufullu ránglætismenn, þeg- 

ar þeir fá hefnd? 

S. 216. 
„21. v.: Og einn sterkur engill lypti upp steini sem mylnu- 

„steini miklum, og fleygði honum í hafið, og sagði: svo 

„skal Babýlon hinn mikli staður kastast í burt með flugi, 

„og finnast ekki framar.“ 

Málverk þess, að hún hverfi eilíflega sem steinninn á hafs- 

botni. 

„22. v.: Og hörpuleikara og saungvara og pípublásara og bá- 

„súnublásara hljómur, skal ekki heyrast í þör framar, og 

„ekki nokkur kunnstverkamaður í nokkurri kunnst finnast 

„Í þér framar, og kvarnarhljóð ekki heyrast í þör framar.“ 

„23. v.: Og ljósið skal ekki skína í þör framar; og brúð- 

„guma 'og brúðarödd skal ekki heyrast í þér framar; því 
„þínir kaupmenn voru stjórnendur á jörðunni, af því allir 

„heitíngjar eru töfraðir af þinni fjölkýngi (töfradrykk).“ 

Allt sýnir ljóslega, að hin babýloniska hóra á að brennast 

upp og eyðileggjast, og aldrei (síðan) að eilífu byggjast upp 

aptur; að hennar kaupmenn hafa verið stjórnendur á jörð- 

unni, villt og töfrað þjóðirnar, skilur hver, sem þekkir hist- 

Oríuna. 

S. 217. 
„24. v.: Og blóð spámannanna og heilagra er fundið í þér, 

„og allra, sem slátraðir eru á jörðunni.“ 
Óteljandi könnendur og sannkristnir hafa líflátnir verið af 

hórunni á öllum tíðum; og það verður ekki ofmikið sagt þó 

menn segði, að sá staður hefði úthellt saklausu og herfara 

blóði samantöldu meiru enn nokkur annar staður á jörðunni; 
€i kann eg að segja hvað miklu (meira); í öllu tilliti verð- 

skuldaði hann að eyðileggjast, nema til þeirra yfirburða, sem 

Veröldin metur mikils, en Guð virðir ekki. Hans mesta sök 
13" 
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var þó hans sviksamlega meðferð á Guðs orði, grimdarfulla 

harðstjórn, og framyfir allt, að hann villti allar þjóðir frá 

sannleikanum. Hann sýnist að fá sína fullkomnu eyðilegg- 
íngu nærri því á sömu tíð sem dýrið, eður litlu áður, og 

verður eyðilagður að eilífu. En nú er eptir að tala um lyktir 

stríðsins sjálfs á hinum mikla stríðsdegi Drottins, og hvað 

þar kémur eptir. 

S. 218. 

Guldberg innfærir sem tilheyrandi þessum 18. kapítula, 

nærstskrifuð 10 vers; það er og náttúrlegast; en eg verð að 

fara að versatali í útleggíngum vorum, tillögðu kapítulanum 

seinna og halda því, þar hann hefir hér enga versatölu. 

Milli - atriði 
til lofgjörðar innleiðslu. 

S. 219. 

„1. v.: Og þareptir heyrða eg mikils skara sterka rödd Í 

„himninum, sem sagði: hallelúja! sáluhjálpar-verkunin, og 

„dýrðin, og lofið og maktin sé Drottni vorum Guði.“ 

„2. v.: því hans dómar eru sannir og réttir, og hann hefir 

„dæmt hina miklu hóru, sem spillti jörðunni með sínum 

„hórdómum, og hefir hefnt sinna þénara blóðs á henni.“ 

„3. v.: Og þeir sögðu annað sinn: hallelúja! já, reykurinn 

„gengur upp um alla eilífð.“ 

„4. v.: Og þeir tuttugu og fjórir öldúngar, og þau fjögur dýr 

„(lifandi) föllu fram og tilbáðu Guð, sem sat á hásætinu, 

„og sögðu: amen, hallelúja !“ 
„5. v.: Og ein rödd gökk út frá hásætinu, og sagði: lofið 

„vorn Guð, allir hans þénarar! og þér, sem óttist hann, 

„bæði smáir og stórir.“ 

„6. v.: Og eg heyrði sem röddu mikils skara, og sem margra 

„vatna hljóm, sem sagði: hallelúja!“ því Drottinn, sá al- 

„máttugi Guð hefir inntekið ríkið (sýnt sitt konúngsveldi).“ 
„7. v.: Látum oss gleðja oss og fagna, og göfa honum dýrð, 
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„því lambsins brúðkaup er komið, og hans húsfrú hefir til= 

„búið sig.“ 
„8. v.: Og það verði henni gðfið, að færa sig í hreint og 

„skínandi (glansandi hvítt) línklæði, en þessi línklæði eru 

„réttlæti heilagra.“ 

Hér var nú engin afmálun jarðnesks yfirlætis í öllum þess- 

um fögnuði, og allar tilreiðíngar Kristí brúðar öldúngis ólíkar 

skrauti hórunnar; hin fyrrnefnda mátti nú tilreiða sig, því 

hóran var eyðilögð; dýrið kom rétt inní eyðileggínguna, og 

öll jörðin sá Guós dóm; hinir sanntrúuðu voru nú rétt komnir 

að sigrinum allaleið. 

S. 220. 

„9. v.: Og hann sagði til mín, skrifa þú: sælir eru þeir, sem 

„kallaðir eru til lambsins brúðkaups kvöldverðar; og hann 

„sagði (enn) til mín: þessi eru Guðs sönnu orð.“ 

„10. v.: Og eg föll niður fyrir hans fætur til að tilbiðja 

„bann; og hann sagði til mín: sjá til, að þú gjörir það 

„ekki; eg er þinn samþjónn og þinna bræðra, sem hafa Jesú 

„vitnisburð; tilbið þú Guð; því sá Jesú vitnisburður er 

„(þessa) spádóms andi.“ 
Hann sagði: er ætíð sagt um engilinn, sem undirvísaði Jó - 

hannesi, þegar ekki aðrar kríngumstæður, eður útþrykkileg 

orð, sýna annað. 

S. 221. 
Jesú kvöldverður hefir verið tekinn af flestum fyrir ei- 

lífa sáluhjálp; en hér í bókinni er allt sagt fyrirfram, sem 

maður á að taka til íhugunar; hör meinast þá það sæla á- 

stand, sem hann ætlar nú að innleiða í sinn söfnuð, eptir 

þessa sína tilkomu. Veröldin, eður mannanna tilvera á jörð= 

unni, í nærverandi ástandi, hnög nú að aptninum, og þennan 

aptan vildi Jesús gjöra sínum trúuðum fagnaðarfallan með 

sinni nærveru, og nákvæmara sambandi við þá, þegar hinn 

fullkomni sigur væri fyrst auglýstur yfir óvinunum — sjá 

Sach. 14, 7. — Guldberg heldur, að það hafi ekki verið 
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nein eiginleg tilbeizla, sem Jóhannes vildi sýna englinum, 

heldur virðfngaróttafull undirgðfni; en hann vildi heldur ekki 

taka Í móti því, og áleit sig einúngis sem samþjón til Guðs 

og Jesú dýrðar. Án efa átti þetta eptirdæmi líka að þéna 

í móti engla og helgra manna dýrkun, sem hóran hafði gjört 

sig seka í. — þannig er hvað eina niðursett á sínum stað. 

Hversu lángt er þetta frá allri frekjutrú (sværmerie)! Hversu 

nákvæmlega allt til Guðs dýrðar! 

Fimta höfuð - atriði, 

sumpart um tillyktaleiðíngu hinnar sjöundu básúnu, og sum- 
part það, sem þar eptirfylgði beinlínis — einsog kyrkjunnar 

seinasta stríðs-atriði. 

19. kapítuli. 

S. 222. 

„ll. v.: Og eg sá himininn opnaðan, og sjá! einn hvítur 

„hestur, og sá, sem sat á honum, nefnist trúfastur og sann- 

„orður, og hann dæmir og stríðir með réttlæti.“ 

Kristur, sem fór út í hinu fyrstu atriði, kömur hör aptur fyrir 

þekkjanlega í hinu síðasta, til að vinna fullan sigur á hinum 

mikla stríðsdegi. 

S. 223. 

„12. v.: En hans augu eru sem eldslogi, og þar eru margar 

„kórónur (konúngleg höfuðbönd) á hans höfði; hann hefir 

„eitt nafn skrifað, sem enginn skildi nema hann;“ 

„18. v.: og var íklæddur klæði, sem díft var í blóð, og hans 

„nafn kallast það Guðs orð.“ 
Hans augu sýna þann, sem þekkir hjörtun, og hans mörgu 

konúnglegu höfuóbönd hans herradæmi yfir öllum konúngum; 

hans höfuðskart var markað með nafni sem höfuðprestsins, 

og mörg nöfn hefir hann, en eitt þekkir engin nema hann 

sjálfur, og þetta er: Guðs orð, samstemma Jóhannis guð- 

spjalli Jóh. 1,; hans klæði sýndist díft í blóð í tilliti hans 
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Óbrigðula sigurs yfir þeim dárlega djörfu óvinum (hver og 
kallast að troða Guðs vínþrúgu-kör), og þetta finnst í mörgum 

fornum spáðómum, sem án efa benda til þessa stríðsdags. 

S. 224. 

„ld. v.: Og þeir herrar í himninum (eru) fylgdu honum á 

„hvítum hestum, klæddir hvítu og hreinu dýrmætu lín- 

„klæði.“ 
„15. v.: Og af hans munni gékk út hvasst sverð, (svo) að 

„hann með því skyldi slá heiðíngjana (þjóðirnar), og hann 

„mun ríkja yfir þeim með járnvendi (járnvaldsprota), og 

„hann skal troða hins almáttuga Guðs reiði áfenga víns 

„pressukör.“ 

„16. v.: Og hann hefir eitt nafn skrifað á sínum klæðum 

„uppyfir mjöðminni: — Konúngur konúnganna og Drottinn 

„ðrottnanna.“ 

Það er auðstð á öllu, að óvinirnir munu sundurknúsast ein- 

úngis við hans orð, hans ályktun; og hans herar gjöra ei 

annað enn horfa á hans sigur. 

S. 225. 

Nú göta þeir, sem hafa steytt sig á því, að sagt er Jesús 

muni stjórna heiðíngjunum með járnvaldsprota, og steyta þá 

sundur sem leirkör, skilið hör hvað það merkir, það er dýrið 

og hinn falski spámaður og þeirra hjálpendur, sem hafa of- 

sókt hans söfnuð hið grimmlegasta, niðurdrepið hans orði og 

svívirðt það, hæðt hann og hans himneska föður, og ennþá 

eptir margar plágur dirfist opinberlega að berjast við hann. 

Þessa vill hann sundurknúsa með járnvaldsprota; þeir eru 

það til uppsköru fullsprottna vínfjall, sem hann á að troða 
blóðið útaf. þar er tími (kominn) til, að jörðin hreinsist af 

þessum holdlegu djöflum, og þeirra yfirmakt og tælíngum. 

S. 226. 

„17. v.: Og eg sá einn engil, sem stóð í sólunni, og hrópaði 

„með sterkrl röddu, og sagði til allra fugla, sem fljúga 
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„miðt undir himninum: komið, og safnið yður til hins mikla 
„Guðs kvöldverðar.“ 

„18. v.: Og þör skuluð eta hold konúnga, og hold höfuð- 

„manna, og hold hinna sterku, og hold hestanna og þeirra, 

„sem á þeim sitja, og allra frjálsra og þræla, og smárra 

„og stórra hold.“ 

Hér er nú annarslags kvöldverður, sem Guð vill göfa hræ- 

fuglunum. Allt er málað á spámanna hátt, allt boðar óvenju- 
lega mikla eyðileggíngu, og úthrópandinn í sólunni svarar til 

hátignar hins komanda sigurherra. 

S...227. 

„19. v.: Og eg sá dýrið og konúngana á jörðunni og þeirra 

„hera samansafnaða, (svo) að þeir héldi stríð í móti þeim, 

„sem á hestinum sat og hans herum.“ 

Að síðustu vita menn ekki, þar ekki er frá því sagt (í bók- 

inni), hverninn þessi mikla eyðileggíngar-orusta gékk til; það 

fer líka bezt, og er Krists dýrð verðugast, að segja einúngis 

frá endalokunum. 

S. 228. 

„20. v.: Og dýrið varð gripið og hinn falski spámaður með 

„því, sem teikn hafði gjört fyrir því, hvarmeð hann hafði 

„tælt þá, sem tóku á móti dýrsins könnimerki, og þá, sem 

„tilbáðu þess bílæti; þeir tveir urðu kastaðir lifandi í eld= 

„sjóinn, sem brennur með brennistein.“ 

„21. v.: Og þeir aðrir urðu til bana slegnir með sverði hans, 

„sem sat á hestinum, hvert útgékk af hans munni; og allir 

„fuglar urðu saddir af þeirra holdi.“ 

Þanninn lauk þá hinum miklu atriðum íllskunnar; hvar eptir 

fylgdi sem um er talað í 16. kap. 18. v. hin ógnarlegasta 

umbyltíng, sem veröldin hefir séð og mun sjá. 

S. 229. 
Maður sér hör nú fyrst, að hinn falski spámaður er hinn 

sami, sem dýrið af jörðunni, er hafði horn einsog lamb, þar 
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það gjörði teiknin fyrir afgrunnsdýrinu. Og þetta er nú hinn 
mikli stríðsdagur, sem konúngarnir samansöfnuðust tilí Har- 

mageddon, og þeirra aðstoðarlið, sem þrír hinir fölsku and- 

ar, er útgengu af drekans, dýrsins og hins falska spámanns 

munni, höfðu dregið saman. Jesú þókti mál, að dýrið ekki 

sæist lengur á skoðunarplátsinu, og vildi það eyðilegtist, og 

það sköði; undir sjöttu skál hafði það fengið banasárið, og 

undir sjöundu var það ekki lengur til. 

Skálirnar eru á enda, og atriðin eru á enda, af hverjum 

saga hórunnar, sem þó átti að eyðileggjast fyrri enn dýrið, 

er sem hjá-atriði. Lofsaungurinn eptir þennan sigur, er kom- 

inn á undan í 11. kapítula við sjöundu básúnu, og þarf því 

ei að takast hér upp aptur, þar þessi eyðileggíng sköði undir 

sjöundu básúnu, hennar sjöttu og sjöundu skál. þessar djúpu 

og sinnugu deilíngar eru Guldbergs og ekki mínar, og eg 

trúi varla að nokkur á vorri tíð finni þær betri — svo sem 

eg og ekkört, í þessu efni, læri af öðrum útleggjendum — 

svo er nú Guðs leyndur dómur orðinn fullkomnaður eptir eng- 

ilsins eiði, 10. kap. 7. v., og allir Krists og hans sönnu kristni 

jarðnesku óvinir fallnir. þær heiðnu ofsóknir eru kollsteypt- 

ar, villumennirnir orðnir til skammar, vanþekkíngin burttekin, 

hjátrúin dottin um koll, hóran með öllum sínum útsendurum 

eyðilögð og brend upp að eilífu, dýrið og hinn falski spá- 

maður varpaðir í eldsjóinn, og allir þeirra hjálpendur og 

hjálpenda-aðstoðarar slegnir. Djöfullinn er alleina ennþá ept- 

ir; en hann verður bráðlega heptur, og á sinni tíð Gog og 

Magog, sem ekki afreka mikið, og dauðinn, sem eptir Páls 

vitni verður sá seinasti óvinur, hver fyrst á að undirleggjast 

við hina almennilegu upprisu og hinn síðasta dóm. 

S.. 230. 

Eg göt ekki skilið öðruvísi orðatiltækið: að dýrinu og 
hinum falska spámanni hafi verið varpað lifandi í eldsjóinn, 

enn að þeir við þessa Krists tilkomu verði dæmdir sérílagi, 

og ásamt með öllum dýrsins ríkis höfðum og öllum þess tæl- 

andi talsmönnum, einsog við hinn fyrsta dóm, og einsog þeir 
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straffssekustu af öllum, þekkjanlega varpaðir í eilífa kvöl, til 

| ævarandi eptirdæmis og aðvörunar við líkum óguðlegleika; 

því svo segir, að hinir aðrir af þeirra fylgdarliði hafi verið 

deyddir, og eiga þeir þá að bíða eptir hinum almennilega 

dómi. Mína gátu hefi eg framsett, að þetta muni fyrirkoma 

nálægt árinu 2015 eða 2034, eður við þær tíðir, og nokkrar 

af þeim röksemdum, sem eg meina mig að hafa þarfyrir; en 

þarum götur nú hver ætlað sem vill. Til vissu mun það 

víst ekki verða við inngánginn til eilífðarinnar, því þúsund, 

ár eru sögð eigi að koma þar á eptir, og enn þareptir Gog 

og Magog, fyrrenn hin almennilega upprisa verður. 

S320t.t8a <Drerislrds 

Krists safnaðar hvíldarár og hinn síðasti dómur. 

20. kapituli. 

S. 231. 

„1. v.: Og eg sá einn engil fara ofanaf himninum, sem hafði 

„lykil afgrunnsins og mikinn hlekk í sinni hendi.“ 

„ð. v.: Og hann þreif drekann, hina gömlu slaungu, sem er 

„djöfullinn og Satanas, og batt hann um þúsund ár.“ 

„3. v.: Og fleygði honum í afgrunnið, og lokaði aptur, og 

„innsiglaði yfir honum, svo að hann skyldi ekki svíkja 

„heiðíngjana (þjóðirnar) framar, þángaótil þau þúsund ár 

„verða fullkomin; og þareptir á hann að verða laus litla 

„tíð.“ 

Hérum er nú mikið að segja. 

S. 282. 

Margir kristnir, sem þó hafa trúað satans tilveru og inn- 

verkun í veröldina, sem mör sýnist réttskilinn kristinndómur 

líka útheimta, hafa haft þá ætlan, að hann sé bundinn, og 

hafa án efa tekið það af þessum stað (því eg þekki ekki aðra 

staði í ritníngunni, hvaraf þeir heldur gátu ráðið það eður 

vissara), rött einsog Opinberunarbókin tali jafnvel seinast í 
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henni um þá hluti, sem fyrir laungu eru sköðir. Til að festa 

"sig á nokkru, hafa menn haldið, að þetta djöfulsins fángelsi 

muni hafa byrjast við Kristí dauða; en ef svo væri, ætti hann 

að hafa orðið laus 1034, og það ekki um stutta tíð, heldur til 

veraldar enda. Hver höfuð - ólíkindi þetta hefir í sör, mun 

hver einn stóð göta; en undarlegt er það ekki, þó einfaldir 

kristnir, sem með allri hreinskilni hafa meðtekið Opinberun- 

„arbókina fyrir Guðs orð, en ekkört skilið í henni, og enga 

hugmynd haft um neina niðurröðun þar í, hafi sumpart þóktst 

sjá í henni það, sem skéði á Kristí holdsvistar dögum, sum- 

part hvað sköði fyrir mannsins sköpun, og sumpart síðasta 

dóm, og hverninn lítur út í tilkomandi eilífð, og allt þetta 

hefir verið fyrir þeim í rugli í bókinni. Annars upplýsir 

Bengel vel í sínu ágjæta riti um væntanina eptir Krists 

komu, hverninn þetta ruglaðist í miðöldunum, svo satan var 

haldinn laus orðinn á hinum seinustu þúsundum ára, og þús- 

und ára ríkið umliðið. Vör vitum, að það er ekki svo. Við 

Krists dauða var grundvöllurinn lagður til satans niðurdreps 

og dóms; hans dauði átti að fullnægja Guði og sætta oss við 

Guð (ekki Guð við oss); en hann átti hverki að sætta djöf- 

ulinn við oss, eður oss við hann, ei heldur gjöra oss óhulta 

fyrir hans eptirsókn; vör höfðum nú jafnvel meiri krapt til 

að mótstanda honum enn áður, og hann áttum vör að brúka. 

Við heiðninnar fall í Rómverja= ríki féll satan frá himnin- 

um, það er: frá sínu hærsta valdi, en geysaði þó lengi á jört- 

unni, helzt með fylgi síns sonar dýrsins, sem var hans út- 

þrykkta eptirmynd, og að því leiti miklu skaðlegra, sem það 

gat framar meðalslaust verkað á manneskjurnar, og hafði enn 

þá þriðju persónuna til aðstoðar, hinn falska spámann. En nú, 

þegar þessir og þeirra styrkjenda aéstoðarar fá ósigur til fulls 

fyrir Kristi, sýnist satan verða hræddur og leggja á flótta, 

og afmálast tekin á honum og bundinn, og fleygtur í afgrunn- 

ið, forbyrgi hins eiiífa pínustaðar; hann sýnist þessvegna við 

Þennan Kristí sigur, að hafa fengið nýtt stórkostlegt og æ- 

Varandi niðurdrep. 
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S. 233. 
Orsökin, hvarfyrir satan var einúngis fleygt í afgrunnið, 

og ekki í eldsjóinn, er sú, að engill einn var brúkaður til að 

taka hann, og hann gat ekki dæmt hann; en einkanlega það, 

að honum á enn að leyfast að gjöra nýa tilraun, eptir láng- 

an tíma, áður enn hann tekur á móti sínu fulla straffi. Að 

honum er hlíft lengur enn dýrinu og hinum falska spámanni, 

virðist koma þaraf, að þau álítast að því leiti verri og strafis- 

sekari enn hann, að þau breyttu við sinn endurlausnara allt 

eins fjandskaparfullt, einsog hann, sem enga endurlausn hefir, 

mundi gjört hafa. Götur líka sköð, að ekki hefði hollt ver- 

ið fyrir jarðarinnar innbúa í heil þúsund ár og lengur, að 

þeir hefti stólað uppá, að hann væri nú að öllu leiti úr vegi. 

S. 234. 
Vör sjáum þá nú drekann einninn heptan; en nú þúsund 

ára ríkið, sem hefir komið misgrun á þessa heilögu bók (hver 

þó ekki spáir því ein, heldur og Dan. 7, T., og fleiri spá- 

menn á mörgum stöðum, svo vel sem Kristur sjálfur óljóst, 

og ýmsar fyrirmyndir) og vakið þá hugmynd, að allir, sem 

það nefna, söu frekjutrúarmenn (Sværmere). Mun það ekki 
hafa sinn grundvöll í þessu? Vér viljum tala uokkuð þarum. 

S. 235. 

A% nokkrir af vorra daga ritsmiðum, máskð hálf- ratio- 

nalistar, eða betur, vilja kalla þúsund ára ríkið gamalt 

skrímsl, viljum vör einkis virða; þeirtaka qvi pro qvo, og 

vita ekki um hvað þeir tala. — En — Lúther, og margir lærð- 

ir og guðhræddir menn á fyrri og seinni tíðum, hafa þó ver- 

ið af líkum þaunkum; hvað viljum vér segja þarum? Menn 

kynni segja, þess hafi ekki verið von af þeim, að þeir gjæti 

fengið hina röttustu hugmynd um þetta (þar vér götum það 

varla heldur), og það á meðan spádómarnir voru svo lítið 

gagnskoðaðir, og þessi bók einkanlega. Bengel hefir upp=- 

lýst hverninn sú villa innkomst í miðöldunum, að halda þús- 

und ára ríkið annaðhvort fyrir umliðið, eða eiga öðruvísi að 
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skiljast enn spádómurinn hljóðaði. þeir hafa þarhjá trúað, 

að þeir grunduðu sínar meiníngar á öðru ljósara Guðs orði; 

og þaraðauki var lærdómurinn um þúsund ára ríkið, sem þó 

er mikið forn í kristninni, orðinn hataður. Vér viljum sjá 

fyrst: hvarfyrir hann var hataður; þarnærst: hvert það ljós- 

ara Guðs orð var, sem þeir höfðu í móti honum. 

S. 236. 

Spener var sá fyrsti á seinni tíðum, sem grunaði nokkuð 

um Guðs kyrkju betra ástand síðar meir; hans lærisveinar 

gengu lengra í allrahanda mystiskum og fyrirfram seg- 

jandi meiníngum enn hann, og nokkrir leyfðu sinni ímyndun 

alltof hátt og víðt sveymandi flug; þessir voru kallaðir pi e= 

tistar af guðræknis-samkomum sínum, og voru yfirhöfuð 

chiliastar eður forsvarsmenn þúsund ára ríkisins; nokkr- 

ir voru kallaðir frekir chiliastar, hverra meiníng ogsvo var 

rugluð ímyndun frá fornöld; þeir meintu að Kristur mundi í 

einu jarðnesku, og að nokkru leiti holdlegu, ríki stjórna á 

jörðunni með þeim heilögu um þúsund ár, í allrahanda sæld- 

arlífi, og allir óguðlegir mundu þá verða undirþrykktir. Aðrir 

voru kallaðir lempnir chiliastar; þeir meintu, að veraldar- 

innar góða ástand mundi viðvara eins lengi, eður alla hina 

sjöundu þúsund ára öld frá mannkynsins sköpun, Guðs hvíld- 

ar-ár í heiminum til enda; og að hinir heilögu mundu þá 

nokkurnveginn verða lausir við alla synd, alla óguðlega, og 

alla nauð í heiminum. En allir voru þeir á einu málií því, 

að mennirnir skyldi með Guðs ótta sínum verka til upphafs 

þessa þúsund ára ríkis, og að því leiti byrja það sjálfir; 

hvartil þeir þóttust hafa röksemd af því, að bæði eptir þeirra 

og annara ætlan þá, var dýrið allareiðu uppkomið, þar sem 

páfinn var og hans aðstoðarmenn, og mundu þeir steypast til 

fulls, þegar þvílíkt guðlegt líferni kjæmi upp og færi vaxandi 

með fleirum ímyndunum, sem þeir gjörðu sör. þeir gleymdu 

þá yfirhöfuð því, að þúsund ára ríkið á sinni tíð ætti að 

verða Guðs-og ekki manna-verk, og af þessu kom upp, sum- 

part frekjutrú, og sumpart þrætur, einkanlega af því, að or- 
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thodoxarnir eður rötttrúarmenn svokallaðir, báru einslags 

óvild til hinna (sem þeim sýndist vildi heita betri sör) og 

stóðu á því, að kyrkjan ætti að verða stríðandi til enda, 

hinar seinastu tíðir ætti að verða verstar, og Kristí síðasti 

dómur væri ekki lángt í burtu. Og vegna þessara hluta, 

frekjutrúar og þrætu-efna, varð þúsund ára trúin, og þarmeð 

allur svokallaður pietista lærdómur, líka svo þegar hann 

var Í alla staði saklaus og góður, mest hataður. 

S. 237. 

Hvað nú orthodoxar (rötttrúarmenn svokallaðir) færðu til 
síns máls af ritníngunni, var ýmislegt; fyrir það fyrsta, að 

Krists ríki væri andlegt, ekki jarðneskt, og að sannkristnir 

sðu framandi á jörðunni; en þeirra föðurland sö í himninum. 

Að menn ætti að stunda fast veraldargagn og frekasta frelsi, 

og röttlætast af sjálfum sér, sem ratiónalistar könna nú, 

datt þá engum í hug, því allir voru kristnir að útvortis með- 

könníngu.  þarnæst (sögðu þeir): að sjálf Guðs hörn göti 

ekki lifað í veröldinni syndlaust, og að hinir óguðlegu verði 

jafnan í meðal þeirra, því íllgresið skal vaxa með hveitinu 

allt til kornskörunnar; í þriðja lagi hljóti manneskjur ætíð 

að fæðast til mannlegrar mæðu, og allir guðhræddir ofsókn 

að líða; í fjórðu grein kallist Nýa Testamentistíminn, til hins 

seinasta dómadags, allur saman síðasta tíð, með fleiru; þar 

með að hinar seinustu tíðir mundu verða verstar, og þá ætti 

spottarar upp að koma, og ekki mundi mannsins sonur finna 

trú á jörðu við sína tilkomu, og annað þvílíkt. En þó að 

nokkuð af slíku mætti vel að röksemdum hafa í móti sumum 

„ chiliastanna meiníngum, og einninn í móti samanblönd- 

uðum frekjutrúarlegum hugmyndum nokkurra á vornm dög- 

um, þá óvitrir menn blanda öllu saman, uppkomu dýrsins 

ríkis, og tilkomu Krists; Í svo hefir þó ekkért af því neina 

1) það sýnist enn þá hafa fest fyrri aldar lærðu menn í þeirra ætlan um, 

að síðasti dómur einn kallaðist Krists tilkoma, að hann er í raun nefndur 

því nafni 1. Thess. pistli, en þar finnast aðrir staðir, hvar eins hans dóm- 

ur yfir Jerúsalem sýnlst að kallast svo. Þþarfyrir verða menn að fallast 
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orku í móti lýsíngu bókin sjálf héreptir gjörir á þessum 

hlutum. 

S. 238. 

Hvað það áhrærir, að Kristí ríki er andlegt, og sann- 
kristnir framandi á jörðunni, þá hefir bókin sýnt, að Kristur 

stjórnar yfir jarðarinnar konúngum, og hefir nú, við dýrsins 

fali, tekið ríkið undir sig, en ekki fyrri, samanb. Lúc. 19, 15. 

Dan. 7, 27. segir og nógu ljóst, að öll makt undir himninum 

skuli göfast hinu heilaga fólki, þegar guðlastarinn (dýrið) sö 

eyðilagður; þetta er samkvæmt því, sem Kristur segir: öll 

makt er mör göfin á himni og jörðu.  þarfyrir hlýtur krist- 

inndómurinn, og að miklu leiti sannur kristinndómur, að fá 

yfirhöndina. Krists ríki er ekki fyrir það af þessum heimi, 

en það er nógu útþrykkilega sagt, að það komi eptir verald- 

arinnar ríki. —þaraf flýtur og ekki, að sannkristnir ekki hafi 

þeirra rétta föðurland í himninum. Að Guðs börn göti lifað 

öldúngis syndlaust, stendur hvergi í þessari bók; en að óguð- 

legir verði sífeldt í meðal þeirra, af því íllgresið átti að vaxa 

með hveitinu, er ekki fullsannað. Hversu lengi átti þó íll- 

gresið að vaxa ? Til haustyrkjunnar. Hana héldu þeir vera 

síðasta dag; en eg finn hann hvergi kallaðan uppsköru eða 

haustyrkjutíð; þó kann hann vera það á vissan hátt, því íll- 

gresið götur alltíð komið, án þess það vaxi (nefnilega óhindrað). 

Hör í bókinni er greinilega talað um korn (haustyrkju, og 

vínyrkju, hórunnar og dýrsins eyðileggíngu, og Krists kyrkju 

hreinsun), og menn gðta vel trúað, að opinber óguðlegleiki 
missi lyst og hug til að æða lángan tíma eptir þá skölfilegu 

tilburði, sem æfinlega munu verða í minnum, einsog líka sú 

á, með því eg hefi sýnt, að Antikristsins burttekníng, og fleira, sem við 

hana fyrir fellur, sem þó verður að vera laungu fyrir þá almennilegu npp- 

risu, kallast svo; að postularnir annnaðhvort hafi nefnt alla þessa dóma 

Sama nafni, og máskð ekki enn þá verið upplýstir af andanum til þess, að 

skilja þá nákvæmlega að, sem geymt var þessari bók; eður jafnvel verið 
óvissir ennþá um tímans lengd — sjá 1. Pöt. 4, 7. — eitthvað af þessu er 

miklu líklegra, enn að það sð ósatt, sem bókin segir (um þúsund ára ríkið). 
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sæla, sem Krists trúu þönarar hljóta. Ekki að tala um, að 

satans burtuvera hlýtur að hafa það með sör, að freistíngar 

verða færri; og hvað, ef Guð gjæfi nú manneskjunni ríkug- 

legar sinn anda, sjá Jóel 2, 28. m. m., sem varla mun ein- 

úngis vera spá um postulanna tíma;Í að allir verði eða muni 

1) Williams samþykkist mör í 20ta kap. 23ju Lectíon um það, að 

drekans fángelsi verði að verka mikla stöðvun á mannkynsins óhamíngju, 

og mikla þverrun vantrúar og glæpa, hindrun styrjaldar vg vísdóms út- 

breiðslu (þó eigna eg allt þetta framar Kristí söriegu tilkomu dýrsinu til 

falls, hans dýrðlega sigri, og ennþá ókunnugum aðgjörðum); en ekki svo 

öldúngis fellst eg á þessi orðtök hans eða ætlanir: fljóta útbreiðslu kunnsta 

og vísinda, hvartil bókaprentun og siglínga-kunnátta hefir híngaðtil mikið 

hjálpað, samt standstíla prentverk með loptdampa og dampasiglíng. Kunnusta 

og vísindi, einkum hið fyrra, gánga nú á dögum fram með hröðum skrefum, 

og mannlegt eðli þolir varla, að hún á þann hátt skuli vaxa ennþá meira og 

þeim mun fljótara aldir í gögnum; svo lengi, sem mannanna edli er spillt, 

kann ei slíkur ómátalegur framgángur annars enn verða vanbrúkaður, og 

mör sýnist, að hann allareiðu taki til að verka oftraust, meiri þokka á 

sjálfum sör og andvaraleysi, og skaða á næríngarvegunum fyrir fjöldan, 

brúkun óþarfa í sömu tröppu mun og ætíð verða óaðskiljanleg þar frá. 

Og eg held að það samstemmi betur Guðs - ríkis krapti, að meðölin til 

óþarfa verði takmörkuð, og hin einfalda náttúra notist betur í Guðs ótta 

og iðjusemi. — Kunnstir og vísindi (sízt í sambandi með loptsins sterku 

verkunum) eiga og ei að verða sæla Kristí þúsund ára ríkis, heldur guðsótti 

iðjusemi, auðmýkt og varúð; eg gjæti freistast til að trúa, að hitt loptmask- 

ínu-verkið, einsog núverandi feiknarlegi frelsis andi, fölli með dýrinu, og 

hins falska spámanns himna - elds furðuverkum. Að öll nytsöm vísindi 

útbreiðist og fullkomnist, læknislist, túngumálavísi til að útbreiða guðsríki, 

sannur skilnínur ritníngarinnar, heilnæm atjórnarvitska, samkvæm kristinn- 

dóminum, og grundvölluð historíu-fræði, með fleira, mun verða víst. 

En það sýnist sem allir hinir ensku útleggjendar, sem þó (ekki leng- 

ur einsog hinir gömlu rötttrúar-meun Í seytjándu öld) fallast á þúsund ára 

ríkið, haldi — að fráteknum Faber, sem eg þekki ei — að þetta þúsund 

ára ríki leiði beint af mannlegum viðburðum í því, að útbreiða Guðs orð, 

og falli páfadómsins, hvað mör sýnist að vera harla skammsýnn þánki, 

er eg þykist hafa rekið, og biskup Hofkin einn hefir verið mör þarí að 

miklu samdóma. Svo hugsuðu líka pietistarnir, að þeir mundu 
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verða Guði þóknanlegir stendur þó hvergi; að mennirnir fæð- 

ist til mæðu, er að sönnu víst; en að guðhræddir líði ofsókn- 

byrja að reisa upp þúsund ára ríkið; en bókin seigir, að Kristur gjöri 

það sjálfur og einnsaman, og hans herar horfi einúngis á, þegar hann 

með sterkum og áður ósððum guðdómlegum aðferðum steypir dýrinu, og 

öllum þess áhángendum í einu. þó — það, að manneskjur gðta svo 

benkt, gjæti sýnst tilgðfanlegt; en ekki hitt, að trúa því, að jörðin sö vel 

undir búin til að taka á móti Krists þúsund ára ríki strax, sem páfadóm- 

urinn fellur. þetta sýnist mör vitna um óafsakanlegan þekkíngar-skort á 

manneskjunnar spillíngu (líkan þeirri, sem finnst hjá Ratiónalistunum), 

þar er lángt frá, að hjátrú og páfadóms afguðadýrkun göti verið Krists 

ríkis seinasti og sterkasti óvinur. þetta veikist af sjálfu sör daglega, og 

maður gjæti jafnvel trúað, að sú tíð kjæmi um síðir, að það yrði að engu, 

þó engar yrði kröptugar aðgjörðir af Kristó; páfadómsins íllska útkrefur 

að eins hefnd — vantrúin er enn eptir með öllum sínum afleiðíngum; hún 

liðir einsog eldur í ösku á jörðunni, og brýzt út á mörgum stöðum. Hún 

mun, undir eins og hún fær sterka kveikju, verða eptir 0! li sínu miklu sterk- 

ari enn páfaleg hjátrú, því hún hefir meðhald í allra manna höfuðspillíngu, 

(hofmóð og sjálfsbyrgíngsskap). — Við papiska trúarfall er svo lángt frá 

að veröldin betrist almennt, að fjöldinn af Prótestantum mun þá for- 

smá hjátrúna tákmarkalaust, og gánga Í sínum hugmyndum mikils til of 

víðt, verða enn andvaralansari, og því vantrúaðri; og fjöldinn af þeim 

fráföllnu óupplýstu papistum, hverra einasti átrúnaður nú hefir brugðist, 

munu ekki strax verða evangeliskir sannkristnir, sem færstar manneskjur, 

jafnvel meðal hinna upplýstu, því miður! eru lagaðir, heldur bæði að mein- 

íngum og líferni sannir guðleysíngjar; þetta er nærri óumflýanlegt; allareiðu 

Lúther hefir grunað það í formálanum fyrir Daníel, að þvílíkt mundi 

koma á eptir páfadómsins fall; og það er nóg til að sanna, þó menn hefði 

engan spádóm þarum, að vantrúarinnar ríki er enn þá eptir, og að þetta 

verður sá eiginlegi sanni Anti-Kristur — það verður þá á sinni tíð 

að upprykkjast með rótum, sem ekki götur sköð öðruvísi, enn við allra- 

stórkostlegustu byltíngar (rött eins og bókin lýsir), og Krists sjálfs guðdóm- 

lega innverkun; áður enn hann uppreisir sína hvíld á jörðunni — sjá Op- 

inber. bók. 19, 19. 20. 21. — Eg elska og virði af hjarta alla útleggjara 

bókarinnar, hversu sem þeir mistaka til, þegar guðsótti og náúngans kjær- 

leiki knýr þá; en hvar mör sýnast skaðlegir hleypidómar sem hör, gðt eg 

ei hlíft, og verð þá máskð of harðorður. 
1t 
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ir í þau þúsund ár, mótmælir bókinni og öllum líkindum. 

Drottins dómar eru útfærðir og á enda; það hefir bókin sagt 

(hinum almennilega dómi undanteknum), og allir þáverandi 

óvinir undirlagðir, fyrir utan dauðann; að hinar síðustu tíðir 

verði hinar verstu; þá muni upprísa spottarar, mannsins son- 

ur muni varla finna trú á jörðu í sinni tilkomu, o. s. frv, 

er allt eptir bókstafnum uppfyllt í dýrsins tíð; og þó finnur 

Kristur í áðurnefndri tilkomu ennþá nokkra sér trúa, sem enn 

nú skal sýnt; því aldrei er sú tíð á jörðunni, að hann kann- 

ist ekki við nokkra, og þeir við hann. þar voru þó 7000 

guðsdýrkendur í Ísrael á Achabs dögum. 

S. 239. 

Samt sem áður hafa rötttrúarmenn byggt á þessum veiku 

ástæðum, en þó ekki viljað mótfalla Opinber.bókinni, sem þeir 

höldu Guðs orð, og sem útþrykkilega könnir um þessi þúsund ár. 

Þeir hafa þessvegna fallið uppá allrahanda sérlegar útleggíngar, 

hvar af tvær eru helztar (en uppsprottnar þó í miðöldunum, 

sem Bengel hefir sannað); hin fyrri er, að drekinn hafi verið 
bundinn ár 324, þá Constantínus var kristinn einvaldsstjóri, 

og þá byrji þau þúsund ár, en þau taki enda eptir 1300, þá 

Osmannarnir komu inníNorðurálfu, því þá villti satan Go g 

og Magog, það er: Tyrki; hin önnur er, að þau þúsund 

ár merki þúsund mánuði, nefnilega frá Lúthers trúarendur- 

bótar upphafi 1517 til 1598, þá páfinn, sem eptir þessari á 

að vera Gog og Magog, tók að verka kröptuglega aptur. 

En hver sér ekki, að hin eina er fjarstæðari enn hin önnur? 

því hvað hina fyrri áhrærir, þá — hverninn skyldi þeir hei- 

lögu ríkja með Kristó á þeirri tíð, þá villur og þrætur fyrst 

spilltu öllum kristinndómi, og þarnærst hóran formyrkvaði 

hann með öllu, og stjórnaði vegna tíðanna blindni rétt í sín- 

um mesta styrk, allt til þess Mikligarður var inntekinn; 

því síðan kom þó glampi af ljósi. Og hvað varð úr Gogs 

og Magogs eyðileggíngu? Ekki að tala um hið ónáttúrlega Í 

þessari útleggíngu, og bókarinnar afmálunum ólíka í öllu til- 

liti, sem eru kröptugar og greinilegar. Og þar á ofan á að 
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draga Opinberunarbókina til að hverfa lángt aptur á bak í 

tíðina, „eptir það hún er búin að framtelja alla sína niðurröð- 

un, og dýrið er fallið. Hvílíkt rugl í þánkagángi, ef líka svo 

Þetta tímabil á að kallast Krists þúsund ára ríki, sem þar- 

fyrirutan er hreint ómögulegt. Þegar þetta enganveginn gat 

komist heim, voru menn neyddir til að falla uppá hina aðra 

meiníngu, sem — ef mögulegt er — var ennþá fjarstæðari. 

Því, hver líkindi götur það haft, að Opinberunarbókin, sem 

eptir spámannastíl reiknar híngaótil dag fyrir ár, gðti nú í 

einu tekið fyrir sig öldúngis þverstæðan, ruglaðan reikníngs- 

hátt, sem aldrei finnst í neinum spádómi, og kallað mánuð 

ár? og þó ásamt hlaupa til baka til trúarendurbótar tímanna, 

eptir það hún hafði fullendað alla sína niðurröðun, og dýrið 
var fallið, hvert menn höldu þó vera páfadóminn, og síðan 

þareptir gjöra svo veglega útmálun yfir allrahanda smámuni í 

Þýzkalandi; og þaráofan gjöra páfadóminn að Gog og Ma- 

g0g? Menn géta varla komið í hug str, hvílíkt rugl er í 

þessum þánka; hvar við enn bætist, til að auka það, að allir 

umspáðir tilburðir á jörðunni taka enda strax eptir Gogs og 

Magogs fall, og djöfulsins fulla straff, sem eptir þessari vit- 

lausustu útleggíngu hefði átt að skð nálægt 1598, þá í raun 

hinir mikilvægustu tilburðir voru ókomnir. 

S. 240. 

Dankell hefir séð, hver fjarmæli þvílíkt voru, og þess 

vegna gjört öldúngis nýa útleggíngu yfir drekans fángðlsis- 

tíma; en af því hann hafði sama hleypidóm, sem hinir aðrir, 

í móti því, að þúsund árin væri ókomin, hefir hann vafið sig 

í sömu ólíkindum. Hann heldur, að drekinn hafi verið bund- 

inn, þegar Mahómeth annar Tyrkja keisari gaf kristnum 

trúarfrelsi í sínum löndum 1453, nefnilega í austurlöndum; 

en í vesturlödum á öðrum tíðum, og svo til skipta híngað og 

þángað í kristninni, hvar ofsóknaranda þraut; en aldrei á allri 

jörðunni, og að þetta band muni enda taka þegar skrifast 

2453. En hversu þvíngað, og veikt og ómerkilegt, er ekki 

allt þetta hjá þeim stóru atriðum, sem Opinber.bókin fram- 
E 14' 
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setur, þarsem þó þetta á að vera hið stærsta? Hversu lík- 

indalaust, að bókin hverfi um aldir til baka, eptir að hafa út- 

fært sína heilu miklu niðurröðun, og sýsla um ómerkileg tíma- 

bil af villuráfandi kristinna ómerkilega trúarbragðafrelsi í 

Grikklandi, og síðan til skiptis híngað og þángað um veröld- 

ina?  Hverninn gat höggormurinn kallast að vera fleygður í 

afgrunnið og innsiglað yfir honum, þó lítil ofsókn tæki enda 

á einum eða Öðrum stað? Og hversvegna átti Krists full- 

komni sigur að málast svo hátignarlega yfir öllum kyrkjunnar 

óvinum; hans brúður að kallast tilreidd; hans kvöldverður að 

vera kominn, og ríkið að vera inntekið (unnið) af Guði og 

honum yfir öllum heiðíngjum (þjóðum); og þó hlaupast aptur 
á bak í tímanum til ómerkilegra hluta og tilburða, og útfallið 

á öllu því að verða þrætur og kyrð til skiptis á þýzkalandi 

og Grikklandi? Nei — það er ekki svo! Allir kristinn- 

dómsins óvinir eru fallnir; satans íllska öldúngis hindruð, og 

Kristur vill gðfa jörðunni hvíld eptir svo marga og skölfilega 

tilburði, og sinn svo dýrðlega sigur, og halda sinn hvíldar- 

dag á jörðunni eptir sína aðra krossfestíngu, einsog hann 

hvíldi sjöunda daginn í gröfinni eptir sína pínu. Og nú skil- 

jum vör hvað hinn forni hvíldardagur og hvíldarár áttu að 

merkja, og líka Dan. 7, 27.; en að rött þetta gángi til eptir 

því, sem Pietistarnir hafa meint, er þarfyrir ekki sagt. 

Vér viljum heyra hvað bókin segir. 

S. 241. 

Að hör standa þúsund ár (þar annarstaðar er vant að 

kalla ár daga) með sínu rötta nafni, götur bæði verið vegna 

þess, að bílæta-málverkið á jarðarinnar tilburðum átti nú að 

hætta, þar Guðs leyndur dómur eptir engilsins eiði var upp- 

fylltur, og vegna hins, að þar er nú engin orsök lengur til 

að dylja tímans sönnu lengd, þar og engin bílæti koma fram- 

ar fyrir; en einkanlega af því það á að sýna hör sö talað 

um sjöunda part manneskjutímans á jörðunni, veraldarinnar 

sanna mikla hvíldardag, sem einúngis kann að eignast brúk- 

un Guðs ófalsaða orðs. Talan götur annars verið sett viss Í 
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staðinn fyrir óvissa; en sýnist þó að vera þúsundartölunni 
nærst, og heldur meiri enn minni, þar svo er aðkveðið: þeg- 

ar þau eru fullkomnuð. 

S. 242. 

„4. v.t Og eg sá hásæti, og þeir settu sig á þau, sem dóms- 

„vald var göfið; og þeirra sálir, sem voru hálshöggnir fyrir 

„Jesú vitnisburð og fyrir Guðs orðs sakir; og þeir, sem 

„ekki höfðu tilbeðið dýrið, ei heldur hins sama bílæti, og 

„ekki höfðu, tekið könnimerki þess í sín enni og á sína 

„hönd; og þeir lifðu og ríktu með Kristó í þúsund ár.“ 

„ð. v.1 En hinir aðrir dauðu lifnuðu ekki aptur, þángaótil þau 

„þúsund ár verða fullkomin; þessi er hin fyrsta upprisa.“ 

„6. v.: Sæll og heilagur er sá, sem hefir hlutdeild í hinni 

„fyrstu upprisu, yfir þessum hefir hinn annar dauði ekki 

„vald; en þeir skulu vera Guðs og Krists prestar, og skulu 

„tíkja með honum í þúsund ár.“ 

Hörum er nú mikið talað og skrifað, og þetta er það eigin- 

lega þúsund ára ríki. Vér viljum nokkuð hræra við þessu 

efni. 

S. 248. 

Hásæti eður“ stólar voru settir, sem dómendur settust á; 

þessir verða að hafa verið Jesú meðkönnendur; en hverjir? 

Þþarum er ekki talað. Mun það ekki vera mögulegt, að það 

sö sagt sem fyrirfram um þá, sem strax áttu að upprísa og 

ríkja með Kristó? þar veit eg þá ekkört um, eða neinn; þó 

held eg að þetta sé það sama, sem Paulus talar um, þeg- 

ar hann segir: vitið þör ekki, að heilagir skulu dæma ver- 

öldina? 

S. 244. 

þeirra sálir lifnuðu, heitir það, sem hálshöggnir voru fyrir 

Jesú vitnisburð o. s. frv., nefnil. þeirra, sem urðu píslarvott- 

ar undir heiðíngjunum og hórunni. Hvarfyrir nefnast einúngis 

hálshöggnir? Menn kynni ætla af því þeir voru flestir, en 
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Rómverjum tíðt að hálshöggva sakfelda menn með öxi; en 

ef þessum var slíku launað, þá er víst um hina, sem meira 

voru píndir til dauðans. Og þeir, er sagt, sem ekki höfðu 

tilbeðið dýrið o. s. frv. þeir máttu ekki heldur hafa með- 

1) Í tilliti þess, að dýrið er enn nefnt, og þess, að Williams talar um 

ákvörðun þess tíma, er þessir hlutir skula skð, vildi eg gjarnan hafa lok- 

ið því umtalsefni; hann segir mikið röttilega, að það komi nppá, hvenær 

þau 1260 ár byrja, og ásamt, að hann hafi borið saman marga ritsmiði 

um það, hvaraf eg sð, að þeir lærðu menn ekki hafa komist mikið lengra 

í því enn eg, sem hefði þó hlotið að verða, ef hleipidðmurinn um páfa- 

dóminn hefði ekki staðið þeim fyrir ljósi, hvað með mörgu öðru sýnir, að 

sörhvert í Opinberunarbókarinnar útloggínga, sem leiðir í vandræði, er ekki 

það rötta. Hann tilfærir meðal annars eptir Fyller einn reikníng frá árinu 

34, þá Kristur uppreis, — hvert þessi vill (sem ærið er sörlegt) gjöra að byrjun 

opinberunarinnar, bætir þarvið 666, dýrsins tölu, sem hann heldur sðu ár, og 

Þareptir 1260, svo að útkömur 1960; og nærri sömu tíð tjázt Lowmann og 

Bogue að setja þessa tímans fyllíngu; hvar af Williams ræður, að þús- 

und ára ríkið eigi að undirbúast í 40 ár. Hör sýnist mör nú, að þessir 

áðurnefndu útleggjendur hafi, ekki síður enn eg, sem ekkört afgjöri um tím- 

ann, borið sig að ákveða tíðina í þeim hlutum, sem oss ríður lángtum 

minna á að vita, enn hvenær vottarnir verða deyddir. En þar sé líka lángt 

frá, að eg trúi, eða nokkur skynsamur muni trúa því af alvöru, að það 

sð ofdirfd að gðtska, án þess að ákveða, þar Guð hefir sjálfur með töl- 

unni gðfið í bókinni tilefni til þeirrar gátu. þó veit eg ekki betur, enn 

að þessara útleggjenda ætlunar - undirlag sð harla óvisst, og lítið grund- 

vallað; því fyrst sýnast þeir ekki gjöra neinn tíðarmun á dýrsins uppkomu, 

vottanna deyðíngu, og þess endalokum, hvað dýrið sð; og þarnærst er það 

mikið ófært að sanna, að innihald Opinberunarbókarinnar byrji með ár- 

inu 34, heldur enn með 96, þar 2000 ætti að koma út, þegar það steypist, 

eptir þeirra reikníngi; og þó ennþá óvissara, þegar á að bæta við 666 (tölu, 

sem þarf vísdóm og ekki gátu til að skilja) og gjöra hana að árum fyrri 

enn þau 1260 byrja; þetta er allt einúngis byggt á fyrirfram smíðuðum 

gátum (Forudsætninger), hverri dýngdri ofaná aðra. Eg veit og ekki betur, 

enn að þeir reikníngar, som eg hefi fylgt í minni tilraun, og sem gjöra ráð 

fyrir fyrsta undirbúníngi til dýrsins (reikni menn frá 607, en ekki 622 eða 

seinna) nálægt ári 1880 oður 1848, þess uppkomu 1849 eða 1867, og þess 

endalokum nokkru eptir 2000 (sjálfsagt allt óafgjörðar undirlags gátur (hy - 
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tekið þess könnimerki. þar má vera nokkuð sörlegt við þetta 
könnimerki, og yfirhöfuð við fráfall til dýrsins, því ekkört er 

potheser) sðu líklegri. Og sörlegt er með sex-töluna allstaðar; þrisvar 600 

ár hefir kristinndómurinn verið lítils virðtur af fjöldanum árið 1830 eða 

1831; 18 eða þrisvar sinnum sex innihaldast 70 sinnum í 1260; sextíu 

sinnum 18 eru þrisvar sinnum 360 eður 1080, það er þrjár tíðir, þá einn 

sjöundi partur af þeim 1260 (hálf tfð) er til baka. Árið 1789, þá bylt- 

íngin hófst á Frakklandi, er hið 1200. frá 590, þá páfadómsins afl jókst 

mest, og bæti menn þarvið 18 eður þrisvar 6, sem er !/4, partur af 1260, 

hvaraf 69 partar eru umliðnir 1831, fá menn út 1849; það er 1849 frá 

dregið 1260 — eptir 589!/,. — Merkilegt líka, að túnglaldir, hver 19 ár, 

koma þanninn út á 1260 árum, að þær verða 66, og 6 ár betur, og að 

1260 samanstanda af 21. sinni 60, eður, sem er sama, þrisvar 7 sinnum 

60 — ennframar, að frá árinu 1849 til 1867 — 1260 árum eptir páfans 

sörlegu upphefð af Phocasi — eru þrisvar 6, það er 18 ár. þetta gjæti allt 

saman þönað til eptirþánka framvegis, en ekki til að ákveða neitt víst. 

Merkilegra er það, sem eptirkömur: 

Opinberunarbókin er nokkurveginn af öllum meðkönnd að vera í mörgu 

uppfyllt til vorra daga, og hinn helzti ágreiníngur milli útleggjendanna er 

um Anti-kristinn. Eg bið, að skynsamir og lærðir menn, sem lesa 

hvað eg skrifa, ekki taki til greina stífleikann og ófullkomlegleikann í mín- 

um ritshætti; heldur aðgjæti einkum tvo hluti. það sörlega í því, að sá 

svo mikilvægi Anti-kristur (fyrir hvers komu kristnir hræddust í of- 

sókninni mikiu í þriðju öld, þá Deciíus var keisari, meir enn fyrir þeirr- 

ar ógnarlegu ofsóknar kvalníngum sjálfum) er ennþá ekki af Krists sönnu á- 

hángendum samstemma og ómótsegjanlega þekktur í veröldinni, og hvert 

það þá götur verið líklegt, að hann sð allareiðu búinn að vera Í mörg 

hundruð ár; og hitt, hvert röksemdirnar fyrir mínu áliti vega ekki upp í 

móti þeim gömlu, sem heimfæra allt uppá páfadóminn; einsog sannur krist- 

inndómur hefði engan höfuð óvin, sem er verðt að vara við, eða Kristur 

gjæti söð, að nokkurntíma fengi skaðað hans kyrkju, nema páfann. þó — 

tíminn mun bráðlega könna allt, og eg fyrir mitt leiti göt ekki söð rött- 

ara, enn að menn verði að vera blindir í mannþekkíngu, ef ei göta séð, 

að allareiðu nú, miðt undir hins evangeliska engils hrópi, Prótostanta lær- 

dómur úrkynjast til jafngildis-trúar, og sællífi, eigingirni og samvizku- 

leysi drottnar. Ekki að tala um, að við þá meinfugu, sem Guldberg 

sýnist að hafa haft um dýrið af afgrunninu, og eg hefi, vinnur Opinber, 
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talað um .fráfall til heiðinndómsins undir hinum fornu ofsókn- 

um, eður heiðninnar könnimerki, sem þeir fráföllnu urðu að 

bókarinnar guðdómlega álit, og hennar mjög miklu gagnsmunir í því, að 

útmála dýrið svo sterklega og ýtarlega, ósegjanlega mikið; þar þetta mál- 

verk hefði verið til lítilla nota til að vara við páfans og hjátrúarinnar fyrstu 

tælíngum, sem innleiddust mikið smámsaman. 

Til þess að nota eptir tækifæri og megni allt hvað hinn guðhræddi 

og lærði Bengel hefir skrifað í ritgjörðum sínum bak við hans útiegg- 

- Íugu Opinber.bókarinnar, að því leiti sörlega uytsamlegt sýnast kynni, vil 

eg með fáum orðum innfæra hör hin helzta merki röttrar spálóma-útlegg- 

íngar, sem hanu telur: 

1., að wenn fylgi nákvæmlega grundvallar - textanum í spádómsins 

orðtækjum. 

2., að menn beri saman spádóminn og uppfyllínguna. 

3., gjæti að tíðinni frá Jóhannesar dögum til veraldar enda, og 

millirúmum veianna. 

4,, Játi þau tímarúm gánga hraðt, sem engin tíð er ákveðin um. 

5., deili skynsamlega í milli spádóma-orðtækja og eðlilegra og venjulegra. 

6., gjæti deilíngar á básúnunum. 

7., setji ekki eptir sjálfshugmynd samanbnrðartölu inní spádómstöluna. 

Fyrir utan þessi telur hann nokkur önnur, sem þykja mör að sumu 

leiti miður viss; en að öðru leiti leiða til ofsmægilegra (ómerkilegra) ran- 

sókna; en öll hin framantöðu og fleiri, sem finna má, við að gögnumlesa 

skynsamlega tilraun mína, vænti eg að eg hafi til athuga tekið, eins vel 

og hver annar útleggjari, sem eg þekki. 

Menn munu af öllu hör að framantöldu, og allri minni útleggíngar- 

tilraun, göta sör til minnar ímyndunar, um bókarinnar höfuðinnihald, og 

hvað af því einkum á nærverandi tíð muni þurfa helzt að aðgjæta, og það 

á þann hátt, sem eg ekki gðt vel neitað að sð; er það þetta, að eg haldi: 

a) að engillinn með hið eilífa evangelíum sð nú í veröldinni á fyrra helm- 

íngi 19. aldar; og hinn annar, sem úthrópi Babýlonar fall, muni bráð- 

um koma; og þará eptir hinn þriðji með hið hræðilega hróp á móti dýrs- 

ins tilbiðjondum. 

b) AÐ dýrið sð fæðt, eður þó þess forspil allareiðu komið til sjónar (Í 

hverju landi, sem höfuð-aðsotur þess verður), og hið sama meigi halda um 

hinn falska spámann, hvers upphaf sðu Theophilanthroparnir, St. 

Simonistarnir (hvorutveggi uppkomnir á Frakklandi, og þeir ráng- 



217 

sýna, ekki heldur fráfall til hórunnar, og þessi voru þó ekki 

sjaldgjæf. þeir, sem þanninn höfðu staðið á móti dýrinu, áttu 

einninn að upplifna aptur, og hvorutveggi ríkja með Kristó í 
þúsund ár!. . Hvað er þetta? 

S. 245. 

Lærðir og upplýstir og guóhræddir menn hafa skrifað 

mikið með og mót í þessu efni, eptir því, sem þeim hefir 

skilist það ýmislega. — Ein af hinum helztu röksemdum í móti 

verulegri (líkamlegri) upprisu er, að einúngis sálir nefnast, en 
nái allt annað til verulegrar heillrar manneskju, er þessi tals- 

háttur til engrar hindrunar, því öll manneskjan kallast opt 

sál bæði í ritníngunni og daglegu tali; og sýnast kynni, að 

ekki væri gott að deyfa kraptinn í fyrirheitisorðinu til þeirra, 

sem höfðu verið trúir í hinni miklu freistíngu — fyrir Guði 

er annars enginn munur á mögulegleika tilað uppreisa á síðasta 

degi og fyrri — Kristur hefir aldrei neitað, að það kynni að 

verða optar enn einusinni, og hér lofar hann því. Að þetta 

sð hin fyrsta upprisa, hafa að sönnu ýmsir á fleiri hætti út- 

nefndu P hilalethar (sannleiks-elskendur) uppkomnir í Holsetulandi 

1830), og frekir Rationalistar, og máskð aðdragandi að því bílæti, sem 

hann býr til eptir dýrinu, en þetta sð ekkört ennþá fullgjört. ce) Að þar- 

ámóti dýrsins nafns tala, og þess könnimerki, sem það vill uppá alla neyða, 

sð enn ókunnugt; og d) að þær sjö síðustu plágur og Babýlonar eyði- 

leggíng, sem einninn fyrirmyndast með haust- og vín-yrkjunni, einsog Kristí 

votta deyðíng, og fullkomin upprisa, dýrsins seinasta stríð við lambið, 

satans fángðlsi, og Krists þúsund ára ríki, með fleiru til þessara hluta 

heyrandi, allt er enn ókomið. 

Guð göfi hvað eg með hans orðs og anda aðstoð hefi rött hitt á, 

verði hans heilaga nafni til dýrðar, og hans dýrkeyptu manneskjum til 

viðvörunar og sannra nota, en satans og vantrúarinnar ríki til niðurðreps. 

1) Mótsagnir hinna ensku útloggjenda og annara Í móti því, að hin 

fyrsta upprisa eigi að skiljast eiginlega, hefi eg allar, fyrir laungu, annað- 

hvort gjört ónytsamlegar, eður dregið mátt úr þeim, í fylgjandi 245., 246., 

247. og 248. $8., svo þær þurfa ei að nefnast hör einusinni; þær eru þar- 

fyrirutan að litlu marki. 
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lagt enn einn; en að þeirra útleggíng sð órttt, er sýnilegt, sem 

láta þessa fyrsta upprisu vera upprisu til andlegs lífs í Kristó, og 

þá sama, sem endurfætíngu og byrjun betri lifnaðar. Hvað á 

það að vera? Eiga þeir dauðu í Kristó, þeir burtförnu í 

trúnni, og sem höfðu yfirunnið allar freistíngar, yflrunnið dýr- 

ið og drekann, og hinn falska spámann, og lifðu í himninum 

með Guði og lofuðu hann, nú fyrst a6 endurfæðast, upprísa 

andlega og taka að lifa betra líferni?  Hverninn á jörtin að 

verða þess vör, þó þeirra sálir gjörist dýrðlegar fyrir Guði? 

Og þess átti hún þó vör að verða.  Hverninn komumst vör 

útaf þessu? 

S. 246. 
Þeir skulu lifna upp og ríkja með Kristó í þúsund ár; en 

þeir aðrir dauðu skulu ekki upprísa fyrri enn á þeim almenni- 

lega dómsdegi. Merkir það þeirra sáluhjálp? Eða verða 

engir sáluhólpnir nema þessír píslarvottar? Eða verða þeir 

allir fordæmdir, sem ekki rísa upp fyrrenn á allsherjardóms- 

degi? Uppá þennan hátt komast menn ekki útúr þessu völ- 

undarhúsi; menn hljóta endilega að fallast á, að þeir fái ó- 

siðvanalega vegsemd framyfir aðra sáluhólpna, og að þessi 

vegsemd verði gjörð opinber fyrir mönnunum á jörðunni, bæði 

til að auglýsa hana fyrir öllum, og líka til að staðfesta aðra 

í hinu góða. 

S. 247. 
Guldberg finnur, að þessa þarf við ef spádómurinn á 

að verða sannur, en hann er of varasamur til að fallast á um 

líkamlega upprisu, og það vegna þess, að Kristur og postul- 

arnir kénni ekki nema um eina; en hörum kynni menn 

að segja, að þó Kristur tali ei um nema eina upprisu, nefni- 

lega þá almennu, þá neitar hann hvergi (heldur jafnvel stað- 

festi með verkun sinnar eigin upprisu, þó bæði væri það má- 

ské nokkuð heldur lítilvægt til að teljast með, og allareiðu 

sköð áður Opinberunarbókin var skrifuð, á þeim, sem þá risu 

upp), að hún gjæti optar sköð á færrum, og hör má kalla, 

að hann hafi opinberað það. Og hvað postulana áhrærir, veit 
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eg ekki betur, enn að Paulus öldúngis samstemmi, að hör 

verði sannarleg upprisa 1. Kor. 15, 23. 24., þegar hann seg- 

ir: allir verða lífgaðir í Kristó, en hver í sinni röð; frum- 

gróðinn er Kristur, þarnærst þeir, sem eru Krists í hans til- 

komu — það sama orð, sem hann brúkarum Anti-krists- 

ins eyðileggíngartíð. þareptir — þessvegna ekki þá — köm- 

ur endirinn. Að sönnu útfærir Guldberg sína meiníngu 

svo vel, með því, að hann lætur upprisuna vera innifalda í 

þeirri vegsemd og virðíngu, sem þessir Kristí vottar fá hjá 

öllum, svo þeir taki hlutdeild í Krists heiðri, að menn gjæti 

vel látið sör það nægja; en mör sýnist, að þar þeir dauðu 

heilögu rísa upp með Kristó sjálfum, og ekki eru taldir fyr- 

ir það, en bókin segir þetta svo ljóslega, og ekki einúngis 

að þeir upprisu, heldur og, að þeir ríktu með Kristó í þús- 

und ár, og þeir voru til þess hæfir og verðugir fundnir fram- 

ar öllum öðrum, og nokkuð óvenjulegt varð að framkoma á 

þeim fyrir mannasjónir; og þar dýrið og hinn falski spámað- 

ur fengu sinn eilífa dóm, einsog hinir allra verstu, og þurfa 

ekki að dæmast á ný, en þessir þarámóti voru hinir allra 

heilögustu, sem gátu verið settir til eptirdæmis rött öndvert 

þeim, og þessvegna sýnist eiginlegast að vera talað um, að 
þeir komi ekki til dómsins, nefnilega: hins almennilega, og 

það svo miklu framar,sem Guð er ekki síður reiðubúinn (viljugur) 

til að launa enn straffa óvenjulega, og þareð Paulus sýnist 

að segja það sama; verður allra réttast og náttúrlegast að 

þenkja hér á verulega (fullkomna) upprisu til eilífs lífs, hvar 

ekkört verulegt af ritníngunni verður sagt á móti. Bengel 

og fleiri hafa fallist á þetta. þó trúi hver um það, sem hann 

vill, að eins með virðíngarótta fyrir Guði og hans orði. 

S. 248. 

þeirra ríki með Kristó gðta menn ímyndað sör á hvern 

hátt, sem þeir vilja, bókin segir ekkört um það; einúngis trúi 

eg, að ef þeir verulega upprísa, sem eg víst ætla, takist 

þeir í burt, að minnsta kosti frá fastri veri við jörðina, 

svo lengi, sem hún á að vera í ófullkomnu tilstandi. því 
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fyrir utan það, að góður kristinndómur mun að mestu leiti 

hafa yfirráð á jörðunni, og Guðs blessun mun vera yfir henni, 

máskð ogsvo fleiri lönd uppkomi af hafinu, mun hún vænt- 

anlega verða einsog hún hefir verið. Engir heilagir, sem búa 

á jörtunni, ríkja eiginlega með Kristó, þó þeir verði ráðandi 

jarðarinnar, enn síður lifa í sællífi; frá synd verta þeir og 

ekki öldúngis fríir; en fríir verða þeir frá ofsóknum, lofa 

frjálslega þeirra Guð og frelsara, og ná miklum fullkomleg- 

leika í allslags vísdómi, þó þeir væntanlega haldi sör frá 

þeim vísdómi, sem leiðir til óþarfa brúkunar, óhófs og hof- 

móðs, hverja forsjálni væritanlega sjálfir hinir í minna lagi 

dygðugu munu verða búnir að festa sér í hjarta, þartil upp- 

mentaðir af hinum undanförnu hræðilegu eptirdæmum. Jes- 

ús mun þá og heiðraður verða á mest allri jörðunni, máskð 

af öllnm þjóðum, því spámennirnir sýnast að vitna þarum 

efalaust. Ótölulegt fólk mun og umvendast til kristinndóms- 

ins, undirbúið þartil fyrirfram á vorum dögum, þegar það 

hefir nú söð hórunnar og dýrsins hræðilegar útfarir, og Jesú 

meðktnnenda mikla sigur; en seinast allir Gyðíngar. því 

eptir það heiðíngjanna fyllíng er innkomin, á allur Ísrael 

að hjálpast, segir ritníngin; og þeir fyrstu skulu verða hinir 

síðustu, segir Kristur. Samt sem áður sýnist að þeir muni 

verða hinir allra kristilegustu og sælustu af öllum þjóðum. 

Hverninn það gengur með stjórn og stjórnar-atferli (Politi) 

gðta menn ekki vel sagt, nema að kristinndómurinn verður 

það, sem ræður fyrir anda laganna. þanninn ímynda eg mör 

þúsund ára ríkið, og þar í er ekkört frekjutrúarlegt, svo eg viti 

(nema það sð frekjutrú, að trúa hókinni), og ekkört ómögu- 

legt, að bókin segir ekkört þarum, sem ei götur komist sam- 

an við þessar hugmyndir. 

S. 249. 
Eg sagði Gyðíngarnir mundu almennt umvendast til 

kristinndóms á þessum tímum; en strax eptir dýrsins fall 

sköður það máskð varla; því fyrst eptir það munu víst marg- 

ar þjóðir meðkönna Kristum, og þó ekki allar í einu, en Gyð- 
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íngarnir eiga samt að verða seinastir almennt. Eptir það 

þeir eru umvendtir, er það að sjá af öllum fornum spádóm- 

um, og Móses sjálfum 5. bók 30, 5., að þeir muni saman- 

ða safnast, og flytja til þeirra forna lands, sem þá má ver 

orðið endurbætt áður (væntanlega af Norðurálfubúum), en 

af þeim mun verða ennframar betrað, hvartil Guð mun gðfa 

sörlega blessun. Allt þetta sýnist að verða sannað með fjölda 

samstemmandi ritníngargreina. Og þegar þeir nú eru búsettir 

í landinu, sýnist af hinum sömu spádómum, að þeir verði 

mikið góðir og sælir kristnir, og þeir muni uppreisa Jesú 

helgidóm í meðal sín, í því landi, hvar hann kénndi, píndist 

og uppreis; og þetta eru nú engar frekjutrúar ínyndanir, eða 

líkar þeim, sem sumir aðrir hafa gjört sér, heldur stilltar ept- 

ir því líklega, að því leiti saman götur komist við spádóm- 

ana, og hvað öldúngis er væntanlegt. - Sá helgidómur meina 

eg það sð, sem engillinn talar um Dan. 8, 14—26. að skuli 

röttlætast eptir marga daga, eður 2300 dögum eptir helgi- 

dómsins niðurtroðslu. Hver ef skiljast á fyrir þá, sem An- 

tioechus Epiphanes gjörti 166 árum fyrir Krists burð, 

þá — með því lærðir telja á þessu ári 1829, máskð rðttara 

1832 eða jafnvel 1885 frá áðurnefndri Krists fætíngu, ætti 

að koma út, þegar allt þetta væri umliðið, eptir vorum reikn- 

íngi, Krists árið 2184, eður eptir mánareikníngi fá ár yfir 

2100; víst sörlegt nærri hundrað ár, eða lángur mannsaldur 

eptir það, sem oss hefir grunað um dýrsins eyðileggíngartíma. 

Þetta skrifast til ýtarlegri eptirþánka, ekki til að þreyngja 

neinum til að trúa. 

S. 250. 

„T. v.t En þegar þau þúsund ár eru fullkomnuð (á enda) 

„á satan að losna af sínu fángðlsi.“ 

„8. v.: Og hann mun gánga út til að tæla heiðíngjana (þjóð- 

„irnar), sem eru á fjórum hornum jarðarinnar, þeim Gog 

„og þeim Magog, til að safna þeim til stríðs, hverra tala 

„er sem hafsins sandur.“ 

„9. v.: Og þeir uppstigu (höldu áfram) á breidd jaréarinn- 
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„ar, og umkríngdu herbúðir hinna heilögu, og hinn elskaða 

„stað, og eldur föll niður af himninum frá Guði, og for- 

„tærði þeim.“ 

Hörum eru nokkrir hlutir athugaverðir. 

S. 251. 

Vér höfum áður fallist á, að djöfullinn ei hafi verið fáng- 

inn (bundinn) fyrri enn dýrið var slegið, og náttúrlega hafi 

ekki götað orðið það fyrri, sumpart af því mennirnir svo lengi 

fylgdu hans vilja, og urðu þessvegna á tilfinnanlegasta hátt 

að sannfærast um Kristí vald yfir honum og hans ríki, ef 

þeir ætti að læra að þjóna Guði í hjarta, og meðkönna (þekk- 

ja) hans endurlausnarráð; sumpart af því menn ljóslega sjá, 

að hafi djöfullinn nokkurntíma haft innflot (innverkun) í ver- 
öldina, hefir það einkanlega verið á þeim tíðum, þá mann- 

eskjurnar mest samþykktust hans lærdómi, og sýndu sig sem 

verstar. — þessvegna verða menn að trúa, að ritníngin hafi 

hvergi könnt, að hann hafi verið bundinn fyrri, annars yrði 

hún að mótmæla sjálfri sör. Að sönnu játa eg, að sýnist 

sem maður göti fundið slíka mótsögn 2. Pét. 2, 4. (sé pistillinn 

ótvílugt hans), hvar talað er um bundna fallna engla; þó — 

gðtur ekki þessi mótsögn, sem sýnist, auðveldlega aftekist með 

því að hugsa: mörgum föllnum englum kunni Guð ekki leyfa 

að tæla manneskjurnar, þeir urðu þarfyrir að innilykjast þar, 

sem nú satan var lokaður inni þessi þúsund ár (hvarvið mikil- 

leiki straffs þeirra varð nokkuð að linast), en honum, sem sýn- 

ist hinn straffssekasti, mátti Guð leyfa að gánga lausum um 

tíma, bæði til að sýna vanmátt sinn í móti syninum, sem end- 

urleysti mennina frá honum aptur, og líka til að auka sök sína, 

samkvæmt sínum vondum vilja; að nokkru leiti af því, að 

mennirnir þurftu að stríða við hann ef þeir ætluðu að um- 

vendast, fyrst þeir lötu hann tæla sig, og þó þeir verðskuld- 

uðu að freistast af honum, gátu þeir þó haft Krist til aðstot- 

-ar sör, Og að nokkru vegna fleiri orsaka, sem Guð þekkir? 

Vér vitum annars ekkört greinilegt um hann og hans sam- 

band við hina föllnu engla, því það gagnar oss ekkört, og 
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mikið af því þarum er sagt, eru manna- smíðar, sem ekki 

standa í ritníngunni; hún segir oss að eins hvað oss viðköm- 

ur, og götur notað oss, að hann sö mannanna sáluhjálpar ill- 

girnisfullur umsitjandi spillari, en megni ekkört í því tilliti 

við þá, sem eru Jesú trúir. þeir djöfullegu andar, sem í 

menn settust, og um er talað í Nýa Testamenntinu, og máskð 

fleiri slags, sem kallast íllir eða óhreinir andar, leggja engin 

drög til manneskjunnar eilífu fordjörfunar af sjálfum str; 

þeir kallast að vera í satans þjónustu; en fyrlr fallna engla 

gðt eg ekki haldið þvílíka, þartil eru þeir alltof lítilsháttar; 

og annars þekkjum vör lítið til þeirra. Með ritníngunni trú- 

um vér, að þeir stu til; einúngis dárar neita öllu því, sem 

þeir þekkja ekki sjálfir, jafnvel sjá og þreifa á. Eg trúi þess 

vegna, að þeir föllnu englar, fyrir utan þann eina, söu inni- 

luktir, til þess að bera ekki jörðina ofurmagni, og hann verði 

inniluktur með þeim þessi þúsund ár; en á þar ekki um 

orðastríð við neinn. 

Uppá víst trúi eg bókinni, að hin forna slánga ekki sö 

bnndin fyrri enn hún segir. 

S. 252. 

En hvarfyrir varð nú satan laus, og ekki geymdur til 

dómsins? það götum vér ekki vitað, þar vér ei þekkjum 

Guðs ráð; þó kynni menn gétska á, að meðorsakir væri eink- 

um tvær. Önnur sú, að kynkvislir þjóðanna á jarðarinnar út- 

kjálkum, Asíu og sumum ÁAfriku-ríkjum, hvar Móham- 

meds lærdómur forðum ríkti, hafi í hinni laungu kyrð tekið 

til að gjörast heldur heiðínglega sinnaðar (því öldúngis ókristn- 

ar held eg þær varla), og sjálft Guðs helgaða fólk, hinir and- 

legu Ísra elítar, hvar á meðal voru Gyðíngarnir, sem bygði 

miðju jarðarinnar, allareiðu hafi tekið að gjörast miður árvak- 

urt að gjæta síns kristinndóms, þurft þessvegna aðvörunar við, 

og hinir refsíngar. þartil kynni menn ætla hafi stuðt, að 

Asía (Austurálfan) allareiðu fyrir laungu síðan varð að 

hafa tekið á móti nýrri siðalögun (Cultur) máskt frá Vest- 

urálfu (sem þanninn hefði þá gengið í kríngum jörðina) og 
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fengið mikla mannfjölgun; og að hennar þjóðir, sem frá Tyrk- 

jum og öðrum Móhammedanum voru komnir, hafi tekið að 

verða hernaðargjarnar, meðan aðrar enn kristilegri mannesk- 

jur lifðu í djúpum og öruggum friði, og enganveginn höfðu 

búið sig undir hernaðarins ógnir.  þarum sýnist Ezechiel 

að tala í 38. og 89. kapítulum, því hann segir, að það muni 

skð eptir mjög lángan tíma, á hinum síðustu dögum, að Gog 

muni yfirfalla hina sönnu Ísraelíta, og einkum Ísraels 

blómlega land (væntanlega þessvegna er hann svo margorður 

um það efni), til hvers Tyrkjum kynni sýnast að þeir hefti 

kröfu. Og sérlegt er það, að flestar þjóðir, sem hann (E ze- 

chiel) telur Gog fylgisama, eru Móhammedanar á vor- 

um dögum, bæði á Afriku og Asíu, þó að Gog væri á 

hans dögum all-ókunnug þjóð í Tatara löndum. Samt sem 

áður sjá menn, að ef Tyrkja afkomendur meinast einkum, - 

þó margar þjóðir aðrar kunni vera þarmeð, að þeir munu þá 

ekki hafa neitt höfuð-aðsetur í Norðurálfu. þetta fólk er 

það, sem satan fær leyfi til með einum eður öórum brögðum 

að framhvetja til að veita ófriðar-ágáng velkristnum og frið- 

sömum þjóðum, hverjar og ásamt eiga þarmeð að varðveitast 

frá hálfvelgju, sem innlæddist, þó ekki væri það satans til- 

gángur. Hann sýnist að vænta, að þessir síðarnefndu yrði 

eyðilagðir, svo hann síðan gjæti reist upp nýtt ríki meðal 

hinna; og Guð leyfir ekki heldur þessum ofstopaþjóðum að 

draga yfir sig eins mikla syndaskuld og satan ætlaði til, en 

eyðileggur þær fyrri. Hin önnur orsök til þess að satan losn- 

aði, sem hör sýnist þekkjanleg, er sú, að hann á, eptir þessa 

frelsis- vanbrúkun, ekki að fá leyfi til að bíða hins almenni- 

lega dóms, heldur einsog dýrið og hinn falski spámaður, strax 

eptir sínar vanheppnuðu ráðagjörðir, að kastast í hinn eilífa 

kvalastað. Ef að þetta ekki væri nokkurnveginn ljóst í bók- 
inni, og ennþá þarfyrirutan, sem eg meina, fyrirsagt hjá 

Ezechiel, gjætum vör mjög lítið götskað á þessa oss fjarlægu 
seinni öld. 
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S. 2583. 
Það er ljóst, að þessi mikli fjöldi hermanna,! sem verða 

mun til skölfíngar hinni friðsömu jörð, á bráðlega að eyði- 

leggjast, og það framar fyrir Guós sördeilis tilhlutun, enn 

mannlega vörn; og að sátan orkar engu með þessari tilraun, 

öðru enn að flýta sínum dómi. 

S. 254. 

„10. v.: Og djöfullinn, sem tældi þá, varð varpaður í elds- 

„og brennisteins-sjóinn, þar sem var dýrið og binn falski 

E) Í 34. Lection við þennan kapítula, talar Williams um Gog 

eg Magog, og heldur þeir verði norðurlendskt fólk og heimspekíngar 

eptir 2. Pöt. 8, 4. (af því menn halda hin mikla spillíng verði rött fyrir 

veraldar endann, þó afmálunin enganveginn líkist neinni almennilegri trú- 

arspillíngu). Mig hefir grunað það um dýrsins spámann, þar tímateikn 

vorrar aldar sýnast ekki þurfa nærri 1200 ár til að sýna sig kröptuglega 

framkomin; og hitt er æði lángt einúngis götskað fram í tíðina. Eg meina 

að eg hafi á þekkjanlegri hátt sýnt ofaná, hver sú tilkoma er, þá Kristur 

varla finnur trú á jörðunni, og hefi nú tilfært allt, hvarí Williams og 

annara, Í raun guðhræðdum og í mörgu tilliti uppbyggilegum athugasemd- 

um, ber hið minnsta á milli við tilraun mína, og sem eg vona, henni til 

einkis niðurdreps; allt annað kömur saman; þó má þess gðta um Bengel, 

sem eg hefi seinna sðð, að hann vill líka koma því saman við spádóm 

Krists, og að vestni undir heimsendann; að Gog og Magog hafi svo fljótt 

spillst, og mennirnir kunni af eigin náttúru-fordjörfun að dirfast þegar 

satan er hreint frá, og hann ei að óttast, en eg læt það í sínu gildi, og 

tel okkört vera fyrir því, enda ætla eg ei verða lángan tíma um að gjöra 

frá því satan kömst í kvalastaðinn til heimsenda; hvarámóti Bengel held- 

ur, hans stutti tími, og allt til enda verði nokkur hundruð ár, eða ver= 

öldin komist hátt á áttunda þúsund ára, og færir til Habac. 4, 2. að 

Kristur muni komið hafa á miðjum heimsaldri. Eg held við mína mein- 

íngn, fyrst hann uppreis snemma á 8. degi, en Hab. spádómur götur þó 

sannast á því, að hann hafl komið í miðja tölu mannkynsins, sem ei mun 

fleira til hafa orðið á fjórum þúsundum ára fyrir hans fæðingu, enn á 

rúmum eður vel rúmum þremur þúsundum eptir hana, og er það víst í 

miðjum öldum, sem er Í miðju mannkyninu. 
15 
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„spámaður, og þeir eiga að pínast dag og nótt um alla 

„eilífð.“ 

Nú er djöfullinn, sem nú er hör svo kallaður, og ekki lengur 

drekinn, hreint frá; og allir óvinir undirlagðir Kristó, nema 

dauðinn. 

Dauðinn, segir Paulus, er hinn síðasti óvinur, sem á að 

undirleggjast; og það verður nú bráðlega. 

S= 259. 

Hjá Ezechiel stendur þar, eptir Gogs eyðileggingu, 

um ágjæta Guðs þjónustu og stjórnar-stand hjá Gyðíngunum, 

útmálað mjög nákvæmlega. Menn vita ekki hvort það á að 

miða til strlega ypparlegs ástands í kristninni, og einkum hjá 

Gyðíngum, sem þó gjæti sýnst mikið trúlegt; eður það hefir 

tillit til Guðs eilífu stjórnar meðal manneskjanna, sem Opin- 
berunarbókin lýsir höreptir. Hvort heldur, sem er, mun það 

ekki vara lengi, frá þeim áður umgétnu síðustu tilburðum, 

til þess hinn síðasti dómur verður haldinn, við alls holds upp- 

risu. — Opinber.bókin talar ekkört um þá tíð, og hún á efa- 

laust að verða dulin; því nú strax kömur á eptir lýsíng þess- 

arar almennu upprisu, veraldarinnar umbreytíngar og síðasta 

dóms. Guð hafði á hinni laungu tíð síðan hina miklu hefnd- 

arðóma aukið við sitt himneska ríki borgurum, mörgum þús- 

undum þúsunda, og manneskjan var nú fullþroskuð til að 

umbreytast frá sínu fyrra ástandi. Að upprisan annars verði 

í byrjun áttundu þúsundar ára af mannkynsins tilveru á jörð- 

unni, ellegar við, eða nokkuð eptir Krists-árið 3034 að vorri 

tölu, óvíst hvað laungu eptir, samstemmir undrunarlega því, að 

Kristur reis upp snemma á hinum fyrsta degi í vikunni. því- 

líkar samstemmur finnast ótölulegar í Guós stjórn, og þó dár- 

ar hlæi að þeim, sem leggja merki til þessháttar samlíkínga, 

svo er það þó þekkjanlegt, að Guð brúkar þessháttar líkíng- 

ar til að gjöra sköpnur sínar athugasamar um hans verk. 

Hann er þarhjá niðurrððunar- og reglunnar-Guð, en þar göta 

dárar ekki fellt sig við; þeir vilja sveima frekt og taum- 

laust. 
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S. 256. 
„11. v.: Og eg sá eitt mikið hvítt hásæti, og þann, setu sat 

„þar á, frá hvers augliti jörðin og himininn flýi, og staður 
„varð eKki fundinn fyrir þau.“ 

Hér útmálast miklu stærri byltíng í náttúrunni enn nokkur 

var fyrri; Jesús kömur í guðdóms hátign til að dæma, þar- 
fyrir kallast hann nú á sama hátt sem Guð af virðíngu, nafn- 

laust, sá, sem situr á hásætinu, því hásæti, sem samansett er 

af skínandi skýjum; himin og jörð flýa; þau álítast af sköpn- 

unni sem ekkört við hans nærveru. 

S. 257. 

„12. v.: Og eg sá hina dauðu, smáa og stóra, sem stóðu fyrir 

„Guði, og bókum var upplokið; og annari bók var lokið 

„upp, sem er lífsins, og hinir dauðu voru dæmdir eptir 

„beim hlutum, sem skrifaðir voru í þeim bókum, eptir 

„þeirra verkum.“ 

Sörhver er skrifaður í dómarans bók, og hans framferði á 

jörðunni; engum gétur því gleymt orðið; lífsins bók er sörí- 

lagi, í hverja þeir eru skrifaðir, sem álítast verðir eilífs lífs; 

allt bílæti eptir hinum fornu stjórna borgara registrum; en 

dómarans alvitska er allt. Hör talast alls ekki um, að hans 

heilagir dæmi með honum; hann mun og einnsaman dæma 

þennan dóm. 

S. 258. 
„18. v.: Og hafið gaf (hafði göfið fram) hina dauðu, sem 

„voru í því, og dauðinn og helvíti (dauðra uppihaldsstaður) 

„gáfu (fram) þá dauðu, sem voru í þeim, og þeir urðu 

„dæmdir hver eptir sínum verkum.“ 

Þetta er nú allt málverk.  Meiníngin er: allir hinir dauðu, 

á hvern hátt, sem þeir dóu, verða viðverandi. Eptir sínum 

verkum verður hver dæmdur, þó hann verði hólpinn við sína 

trú, því meðtekníng trúarinnar, og viðleitni góðra verka vegna 
trúarinnar, og kjærleiki til Guðs og síns endurlausnara, eru 

líka verk; þarbjá er trúin dauð án verka. En að hver einn 
15* 
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verði dæmdur, en síðar réttlættur, eptir sínum útvortis — 

ekki hjartans — verkum, án trúarinnar, stendur hvergi. þess- 

vegna er bæði guðfræðismannanna þræta sín á milli, og líka 

Ratiónalista við þá, um trú og verk, öldúngis ónýt, og á 

hvergi heima. 

S. 259. 

það sýnist sörlegt, að hér er ekkört talað um skölfíngu 

á jörðunni fyrir þessum dómi. Sú ímyndan held eg sé ó- 

réttilega híngað leidd frá þeim fyrri dómum, yfir Jerúsalem, 

og kristinndómsins óvinum. það er sjálfsagt, að þvílíkur stór 

tilburður gétur ei án skölfíngar hjá hverjum, sem lifir, kom- 

ið yfir jörðina; en það sýnist sem þessarar tíðar manneskjur 

ekki almennt hafi svo mikla orsök að hræðast herrans komu; 

þar þeir lifendu eru orðnir umbreyttir, og allir íllir andar, 

fyrir utan satan sjálfan, sem áður fyrri hafði fengið sína for- 

dæmíngu, verða þá dæmdir. 

S. 260. 

„14. v.: Og dauðinn og helvíti (dauðra uppihaldsstaður) urðu 

„fleygð í eldsjóinn; þessi er hinn annar dauði.“ 

„15. v.: Og ef nokkur ekki varð fundinn skrifaður í lífsins 

„bók, þeim varð fleygt í eldsjóinn.“ 

Nú var dauðinn, hinn sterkasti óvinur, undirlagður, og allt 

íllt með honum, og öllum vondum vísað til þeirra eiginn stað- 

ar, án alls innflots á góða hluti og góðar manneskjur um alla 

eilífð. Þeir, sem ekki voru skrifaðir í lífsins bók, eru þeir, 

sem ekki álítast að göta orðið sælir fyrir frelsarann; þeir 

hafa allir hlutdeild í eldsjónum, en mjög misjafnt, nefnilega : 

hver eptir sínum verkum. Víst eru þeir allir orðnir í mesta- 

lagi ósælir; en þó talast ekki um aðra strílagi enn dýrið, 

hinn falska spámann og djöfulinn, og þeirra tilbiðjendur, sem 

eiga að pínast nótt og dag um alla eilífð. 
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Nú eptirfylgir að tala um þá, sem skrifaðir voru í lífs- 
ins bók. 

Sjö su dia Deild. 

Sjón inní eilífðina. 

21. kapítuli. 

S. 261. 
„li. v.: Og eg sá nýan himin og nýa jörð, því hinn fyrsti 

„himin og hin fyrri jörð forgengu, og hafið er ekki framar.“ 

„2. v.: Og eg, Jóhannes, sá hinn heilaga stað, hina nýu 

„Jerúsalem, sem fór ofan frá Guði af himninum, sem 

„eina brúði, prýdda móti manni sínum.“ 

1) Það kann að sýnast einhverjum undarlegt, sem hör og víðar stendur, 

að þeir einir verði sáluhólpnir, hverra nöfn skrifuð söu í lambins lífsbók 

frá veraldar upphafi, og þeir, hverra nöfn ei standi þar, eigi að hafa hlut- 

deild í eldsjónum, rött einsog margir væri frá eilífð ákveðnir til fordæm- 

íngar, þar þú allt Nýa Testamentið vitnar, að Jesús hafl endurleyst alla. 

þeir afneita Drottni, sem þá hefir endurkeypt, segja postularnir, um spott- 

arana sjálfa, og bröfið til Ebr. 10, 29. segir, að sjálfur sá óumvendanlegi af- 

neitari trúarinnar, haldi testamentisins blóð óhreint, með hverju hann sé þó 

helgaður. þessi mótsögn, sem sýnist að Opinberunarbókin hafi, fellur af 

sjálfri sör, þar Kristur fyrri í henni segir um hinn trúaða: eg skal ekki 

útdraga hans nafn af lífsbókinni, og aptur í 22. kap. 19. v., hvar um fals- 

ara bókarinnar stendur, að Guð muni burttaka hans hlutdeild af lífsins 

bók; hvað fullkomlega sannar, að orsökin til þess, að eins nafn stendur 

ekki í henni, er ei, að það aldrei hafi verið þar skrifað, sem væri hið sama, 

sem einn hefði aldrei verið endurleystur, heldur að það hafi verið útdregið, 

og slíkra fordæmíng sð þessvegna bygð á röttvísum dómi, en ekki á for- 

takslausri útskúfun frá eilífð. Að þar stendur: frá veraldar upphafi, gðt- 

ur ekkört merkt í móti svo ljósum röksemdum, því það þýðir ei annað, 

enn að Guð varð að sjá fyrir og sá líka fyrir frá veraldar upphafi, hverra 

nöfn útdragast ætti úr lífsins bók, og hverra ekki. Og þarhjá er samlík- 

Íng tekin af bókum fornaldarmanna, í hverjar þeir í raun (sannlega) skrif- 

uðu allra borgara nöfn, en drógu síðan út aptur (nöfn) hinna óverðugu. 
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Jóhannes segir nú frá fyrst yfirhöfuð, sem hann er van- 

ur, til þess að mála nákvæmlegar síðan ástand hinna sálu- 

hólpnu. Hann sá nýan himin og nýa jörð; hið forna var 

ekki lengur sýnilegt, víst ekki á sama hátt. Haf var til eink- 

is lengur, og var (því) ei til. Hinnýa Jerúsalem kom frá 

Guði, sem Jesú brúður, nefnilega: þeir sáluhólpnu sjálfir, 

dýrðlegir gjörðir. þeir komu frá dómstólnum til þeirra ný- 

tilreidda vegsamlega bústaðar, sem sýnist að eigi að verða á 

hinni forkláruðu jörðu. 

S. 262. 

„3. v.t Og eg heyrði mikla rödd af himninum, sem sagði: 

„sjá Guðs tjaldbúð hjá mönnunum, og hann mun búa hjá 
„þeim, og þeir skulu vera hans fólk, og hann, sem er Guð, 

„skal vera með þeim, þeirra Guð.“ 

„á. v.: Og Guð mun afþerra allan grát af þeirra augum, og 

dauðinn skal ekki vera framar, ei heldur sorg, ei heldur 

„óp, ei heldur pína skal vera framar, því þeir fyrri hlutir 

„eru horfnir.“ 

Þetta þarf engrar útleggíngar. 

S. 268. 

„ðe V.: Og hann, sem sat á hásætinu, sagði: sjál eg gjöri 

„alla hluti nýa; og hann sagði til mín: skrifa þú, því þessi 

„orð eru sönn og viss.“ 

„6. v.: Og hann sagði (enn) til mín: það er sköð: eg er 

„(orðinn) alpha og omega, upphafið og endingin; eg vil 

„göfa hinum þyrstu af lífsins vatnsuppsprettu, óverðskuld= 

20: 

„T. vi Sá, sem yfirvinnur, skal erfa alla hluti, og eg vil 

„vera honum einn Guð, og hann skal vera mör einn son- 

sul 

„8. v.t En þeir óttagjörnu (rögu), vantrúaðir og andstyggi- 

„legir (svívirðulega fráfallnir) og morðíngjar og hórkarlar 

„og töframenn og afguðadýrkarar, og allir lygarar, þeirra 
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„hlutskipti skal vera í sjónum, sem brennur með eldi og 

„brennisteini, hvað að er hinn annar dauði.“ 

Þetta talar Drottinn Jóhannesi og jarðarinnar manneskjum 

eður dauðlegum til eptirtektar. Hinir óguðlegu, sem hér er 

umtalað, eru að sönnu allir þvílíkir menn á öllum tíðum, og 

meiga vænta sör þvílíkrar hegníngar, ef þeir betrast ekki, en 

hefir sérdeilis tillit til þeirra, sem bókin talar um undir drek- 

anum, hórunni og dýrinu. Hinir óttagjörnu eður rögu eru 

þeir, sem óttast mennina, en ekki Guð; hversvegna þeir falla 

BR 0 

1) Menn sjá, að hinir vantrúuðn setjast Í flokk með þeim allramest gjör- 

spilltu, og þar nefnast með tilgángi allir lygarar; það er þarfyrir undar- 

legt með vorrar tíðar Liboralista (fríþenkjara og taumlauss frelsis elsk- 

ara), þó þeir ekki vilji bera þessi nöfn, og þeirra áhángendur, að þeir vilja ekki 

þekkja brestina í þeirra lærdómi. þó þar væri enginn rök fyrir, sem ótal 

ern, að sjálfhyggin (ekki rött brúkuð) mannleg skynsemi leiðir í ógjæfu, 

svo er sú eina nóg, að rött hún tilreiðir breiða veginn, sem svo margir 

gánga, sem er þvert á móti alvöru - viðburðum og þollyndi, og götur því 

ekkört sannarlegt gott áunnið í tímanum, því síður í eilífðinni, heldur spillt 

því. Menn skyldi þó ekki trúa, að einkanlega morð, meinsæri og aðrir 

höfuð glæpir sön breiði vegurinn fyrir fjöldann. það er ekki breiður veg- 

ur, þegar maður með afli og mikilli mæðu, sem þar fylgir, þreyngir sör inn 

í töpunina, heldur sú elskaða eigingyrni og sjálf-stollt er það. 

það er þó höfuð forðjarfanleg ætlan á vorum dögum, að álit á (mein- 

íng um hluti eða ástæður) ýmsu, þó lýgifullt sö, ekki gðti orsakað straffssekt. 

Menn vilja ekki láta Guð hafa gefið mönnunum opinberun vegna þess, að 

þeirra náttúrlega álit (skoðunarmáti) er orðið spillt og þarf að lagast; vil- 

ja því ekki heldar, hversu nauðsynlegt, sem það er, haga sör eptir hans 

opinberun og hans anda. Sýnir þó ekki heilbrigð skynsemi og öll reynsla, 

að ástæða þeirra í þessu er raung? Veldur ekki meira eða minna rángt 

álit, sameinað skorti alvarlegs sannleiks - kjærleika, öllum mannlegum, tím- 

anlegum og eilífum óförum, þar þánka - atferli og athafnir fljóta þaraf? 

Sörhver misgjörnfngur, sörhver afguðadýrkun, og sörhver óguðleiki kömur 

af því. Olli ekki Gyðínganna falska álit á sjálfum Guðs fyrirheitum 

(ólíkt skárra, þegar það er á hans eiginlegleikum) allri þeirra ógjæfu? Er 

ekki sama tilfellið um alla umvendunarlausa? Hverninn er þá annað mög- 

legt, enn að sá mikli fjöldi í veföldinni, sem forherðir sig Í sínu áliti, Jafn- 
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$. 264. 
„9. v.: Ög einn kom til mín af þeim sjö englum, sem höfðu 

„þær sjö. skálar með sjö síðustu plágur, og talaði við mig 

„og sagði: kom, eg vil sýna þör brúðina, sem er lambsins 

„húsfrú.“ 5 

Einn af þessum sjö englum hafði áður sýnt honum hóruna í 

hennar skrauti (hana sá hann eður þekkti líka seinna einsog 

stað); nú átti hann að sýna honum Jesú brúti, hina himn- 

esku Jerúsalem, hinn sanna söfnuð, í hennar vegsemd, og 

þann mismun þar var á. 

S. 265. 

„10. v.: Og hann flutti mig burt í anda á eitt mikið og hátt 

„fjall, og sýndi mör þann mikla stað, hina heilögu Jerú- 

„salem, sem fór ofan af himninum frá Guði,“ 

„ll. v.: sem hafði Guðs dýrð, og hennar ljós var einsog hinn 

„allra dýrmætasti steinn, sem Jaspis-steinn sá, er skín 

„sem Chrystall.“ 

Hinn chrystall-skínandi Jaspis, sem Jóhannes sá í 

frásörnumníngu, var ekkört annað enn Gués dýrðarljós yfir 

hans himneska söfnuði. Að hann sá (brúðina) einsog borg 

(í borgarlíki), ekki sem konu (einsog hún var fyrst), var ei 

undarlegt, þar hann vissi nú að hóran var líka borg. 

S. 266. 

„12. v.: Hún hafði mikinn og háan múr og hún hafði tólf 
„hlið (port), og yfir þeim hliðum tólf engla, og skrifuð nöfn, 

„hver að eru Ísraels barna tólf kynkvísla.“ 

„18. v.: Móti austri þrjú hlið, móti norðri þrjú hlið, móti 

„suðri þrjú hlið og móti vestri þrjú hlið (port). 

„14. v.: Og borgarinnar múr hafði tólf grundvelli, og í þeim 

„lambsins tólf postula nöfn.“ 

Múrinn er bílæti óhultleikans; englar á honum teikna allra- 

vel í móti Guðs þekkjanlega lifandi evangelió, af því það er ekki. eptir 

þeirra ramspillta smekk, göti komist hjá hinum allra hræðilegustu óhamíng 

ju áföllum? s 
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ríkustu varóveizlu á móti allri saurgun. Hitt annað sýnir 

reglu og fullkomlegleika í eptirmynd Ísraels herbúða. Þeirra 

tólf kynkvísla nöfn merkja, að þetta er Guðs fólk ; og nöfn 

hinna tólf Jesú postula á grundvellinum, að Jesú lærdómur 

í söfnuðinum er grundvallaður fyrir þá. 

S. 267. 

„15. v.: Og hann, sem talaði við mig, hafði einn gullsprota 

„(mælikvarða), að hann skyldi mæla borgina, og hennar hlið, 

„og hennar múr.“ 

„16. v.: Og borgin liggur ferstrend, og hennar lengd er (jafn) 

„mikil breiddinni, og hann mældi borgina með sprotanum, 

„tólf þúsundir akra (stadia), lengdin og breiddin og hæðin 

„voru samsvarandi.“ 

„17. v.: Og hann mældi hennar múra, hundrað fjörutíu og 

„fjórar álnir, eptir manns máli, sem er mál (mæling) eng- 

„ilsins.“ 

Sú, sem engillinn brúkaói. 

Allur samanburðnrinn sýnir allra - mestu reglu (niðuröð- 

un); stærðin (borgarinnar) fjölda hinna sáluhólpnu; tólf-talan 

Ísraels niðurskipun, því hör er Guðs sanni Ís rael; hvers 

vegna postularnir sýnast að hafa verið útvaldir tólf að tölu, 

einsog þeirra forfeður; þessvegna er líka múrsins hæð tólf 

sinnum tólf álnir, og mannlega mælingu gat Jóhannes ein- 

asta ímyndað str. 

2 S. 268. 

„18. v.: Og hennar múra byggíng (grundvöllur) var Jaspis, 

„og borgin hreint gull, einsog skjær Chrystall.é 

Sjálfur óhultleikinn er hör hátignarlegur, og allt hvað jörðin 

kallar glansandi samankomið í eitt, en allt hvítt, hreint og 

gagnsært. 

S. 269. 

„19. v.: Og borgarinnar múra grundvellir voru prýddir með 

„allrahanda dýrmætum steinum; hinn fyrsti grundvöllur var 
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„Jaspis, hinn annar Saphír, hinn þriðji Chalcedon, 

„hinn fjórði Smaragð,“ 
„20. v.: hinn fimti Sardonix, hinn sjötti Sardien, hinn 

„sjöundi Chrysolith, hinn áttundi Beryll, hinn níundi 

„Topaz, hinn tíundi Chrysopras, hinn ellefti Hya- 

„cinth, hinn tólfti Amethyst.“ 

Allt er himneskt skraut; öll jörðin gjæti ekki komið saman 

því, sem þar kynni að líkjast við, segir Guldberg. 

S. 270. 

Það er annars aðgjætandi, að gimstsinar voru ekki í forn- 

öld samir sem nú; Jaspis var purpura-rauður; Saphír að 

sönnu hinn sami himinblái, en einn með gulldropum var mest 

metinn; Sardonix var sem manns-nagla litur; Sardien 

Carniól vor; Chrysolithinn góður Topaz; Beryllinn 

grænleitur kallast nú Aqvamarin; Topazinn, nú Chry- 

solith, bleikgrænn, Chrysopras gulgrænn; Hyacinthinn 

heldur blár enn lifrauður. þetta er hör innfært eptir Guld- 

berg. 

S. 271. 

„21. v.: Og þau tólf port (hlið) voru tólf perlur, og hvert 

„port af einni perlu, og borgarinnar torg (stræti) var hreint 

„gull, gagnsært sem Chrystall. 

„22. v.: Og eg sá ekkört musteri í henni, því Drottinn, sá 

„almáttugi Guð, er hennar musteri, og lambið.“ 

Hvar Guð er allt í öllu, þarf ekkört musteri. 

S. 272. 

„23. v.: Og borgin þarf ekki sólar eða túngls, að þau skuli 
„skína í henni, því Guðs dýrð hefir upplýst hana, og lamb- 
„ið er hennar ljós (logblys),“ 

Andlega er þetta auðskilið, hvar Guð og lambið er, götur ei 

dýrð skort; vildi menn ásamt skilja það náttúrlega, þó einsog 

verkun Guðs dýrðar, kynni menn gjöra sör í hug, að hennar 

strleg nærvera gjörði jörðina að sólu. 
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S. 273. 

„24. v.: Og heiðíngjarnir (þjóðirnar), sem hjálpast, skulu um- 

„gángast í hennar ljósi, og konúngarnir á jörðunni færa 

„þeirra vegsemd og lof (tilbeiðslu og lofsaung) til hennar.“ 

„25. v.: Og hennar hlið skulu ekki apturlykjast um daga, 

„því nótt skal ekki vera í henni.“ 

„26. v.: Og þeir skulu flytja heiðíngjanna (þjóðanna) frægð 
„og lof (lofgjörð og tilbeiðslu) til hennar.“ 

„27. v.: Og ekkört almennilegt (óhreint) skal koma inní hana, 

„eður það, sem gjörir andstygð og lýgi; einúngis þeir, sem 

„eru skrifaðir í lambsins lífsbók.“ 
Hérum er að athuga: 

S. 274. 
Staður þessi er mikið vandur; hvað er það, að konúng- 

ar og heiðíngjar, sem eiga að verða sáluhólpnir, eigi að heim- 

sækja Guðs söfnuð, hina himnesku Jerúsalem á jörðunni, 

offra þar, 0. s. frv?  Guldberg hefir þó furðulega vel 

komist útaf því, nefnil. þanninn: að þetta sö talað sem að- 

vörun fyrir núverandi jardar innbúa, og þeir uppörfist, þó 

þeir stu í fjarlægð, að gánga í hinu sanna ljósi, sem upp= 

lýsir hina himnesku Jerúsalem. þar er hið sanna musteri, 

sem Guð og lambið er, og þángað eiga menn að stíla til- 

beiðslu sína og lofsaungva. Guðs söfnuður á jörðunni heyr- 

ir og til þessarar borgar, og á hennar dýrð, án þess að sjá 
hana og njóta hennar. Óguðlegir og lastafullir eiga bæði hör 

og þar að vera útilokaðir frá þeim söfnuði. þetta kömur ná- 

kvæmlega saman við það, sem Paulus segir: leitið þess, 

sem þar uppi er, hvar Kristur er m. m., og aðrar ritníngar- 

greinir. St þar nokkuð meira falið undir, sem ei er ótrúlegt, 

er það enn þá hulið fyrir öllum dauðlegum. 

Í því, sem eptirkðmur, hlýt eg, einsog einusinni áður, að 

fylgja versa - tölunni, þar þeim eittsinn er þanninn skipt, þó 

að efnið sýni, að það heyrir til þessa sama kapítula og G uld- 

berg hafi skipt kapítulanum náttúrlegar. 
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S. 275. 
„1. v.: Og hann sýndi mör lífsins vatns hreina vatnsfall, 

„skjært sem Chrystall, er útgökk frá hásæti Guðs og 

„lambsins.“ 

„2. v.: Og miðt á hennar (borgarinnar) götu (torgi) og á báð- 

„ar síður vatnsfallsins stóð lífsins trð, sem bar tólfslags á- 

„vexti, og gaf sinn ávöxt fyrir hvern mánuð, og blöðin af 

„trönu þönuðu til læknisdóms heiðíngjanna (þjóðanna).“ 

Hérum nokkuð fá orð. 

S. 276. 
Ýmislegt, sem stendur í þessari lýsfngu, hefir líkingu með 

1. Mós. b. 2. og 3. kapít., einkum um tréð; að það beri tólf- 

slags ávexti m. m., á að heita forn-austurlendsk Mythe 

(eptirlíkínga-sögn); en þó menn hafi blandað með tímanum 

fleirum ímyndunum saman, er þó þekkjanlegt, að mythisk 

sögn sjálf yrði að vera af einni réttri upprás í fyrstunni, 

og þessi upprás er grundvöllurinn til Mósis frásagnar um 

vötnin og lífsins trð í Paradís, þó nokkrir á vorum dögum 

kunni leitast við að blanda heiðnum ímyndunum í allt, og fyrst 

hið saklausa, og leiða, tilað ná sínum tilgángi, aðrar röksemd- 

ir að hlutunum, enn hinar réttu. Svo mikið er víst, að Jó- 

hannes, eður röttara hans engill, hefir helgað þessa ímynd- 

un í mesta lagi, og bendt til lífsins trés í hinni sönnu Guts 

Paradís; og vill þarmeð segja, að hinir sönnu himinborg- 

arar söu vissir gjörðir um eilífan ódauðlegleika sameinaðan 

eilífri heilsu, og það ekki af þeirra eigin náttúru styrkleika, 

heldur fyrir Guðs viðvarandi vilja og sameinínguna með Kristó. 

S. 277. 

„3. v.: Og engin bölvun skal vera framar (yfir nokkru) og 

„Guðs hásæti og lambsins skal vera í henni (borginni), og 

„hans þénarar skulu þjóna honum,“ 

„í. V.: og sjá hans auglit, og hans nafn skal vera í þeirra 

„ennum.“ 

„ós Vei Og nótt skal ekki vera þar, og þeir skulu ekki þurfa 



287 

„ljóss eða sólarbirtu, því sá Drottinn Guð upplýsir þá, og 

„þeir eiga að ríkja um alla eilífð.“ 

Þetta er fá-orð lýsíng hinnar eilífu sælu. 

Ending og innsiglun. 

22. kapituli. 

S. 278. 

„6. v.: Og hann sagði til mín: þessi orð eru trúföst og sönn. 

„Og Drottinn, sá heilagi spámannanna Guð, útsendi sinn 

„engil, að sýna sínum þjónum þá hluti, sem bráðlega eiga 

„að ské.“ 

Engillinn gaf Jóhannesi þessa staðfestíngu. þanninn er bók- 

in staðfest af Guðs sendiboða bæði fyrst og seinast, og hinn 

eiginlegi spádómur er nú á enda. — Það er þekkjanlegt hver- 

jum, sem ekki apturlokar augunum, að hann nær allt til ei= 

lífðarinnar. 

S. 279. 

„7. v.t Sjál eg köm bráðlega; sæll er sá, sem varðveitir 

„þessa spádóms-orð.“ 

Jesús talar nú sjálfur og staðfestir engilsins orð, og kallar 
þá sæla, sem gjæta þessarar bókar. Skyldi þó manneskjur 

halda það fyrir heimsku! það yrði þá að vera þvílíkir, sem 

tilbúa veginn fyrir hans óvini, og ófarir fyrir sjálfa sig.? 

1) það er mikið á sig hlaupið, að efa þessarar bókar guðdómlega gildi, 

eður að hún nái til veraldar enda, fyrir það, að sagt er, að uppfyllíngin 

komi bráðlega; hún tók þó að koma strax eptir Jóhannesar daga, og 

höldt síðan sífeldlega áfram að koma; hún var því áríðandi fyrir hans sam- 

tíðis-menn, og síðan fyrir hvern einn á öllum tíðum, og að trúa því, að 

hún kjæmi bráðlega, og þessir hlutir mundi bráðum sk, því þá nálægðust 

í raun hinar hættulegustu tíðir, sem nákvæmast eru málaðar í bókinni, 

hvará eptir mun fylgja hans domur. þar stendur ekki: það skal allt skö 

bráðlega; ekki heldar, að Drottinn muni fljótt afljúka sínum dómi. Hann 

tók allareiðu að koma undir fyrsta innsiglinn sem sigurherra; en hann var 
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S. 280. 

„8. v.: Og eg Jóhannes er sá, sem hefi séð og heyrt þessa 

„hluti; og þá eg hafði söð og heyrt, föll eg niður til að 
„tilbiðja, fyrir engilsins fætur, sem sýndi mör þessa hluti,“ 

ekki þarfyrir kominn til fulls fyrri enn undir sjöundu básúnu. þessi yfir- 

lýsíng er þessvegna, einsog allt annað í hinu guðdómlega orði, löguð til 

allra tíða, en einkanlegast þeirra, sem hún er nauðsynlegust fyrir. þeir, 

sem gjæta hennar, verða rött með því hæfllegir til að komast hjá öllu því 

hræðilega, sem hinir draga yfir sig. því sagði Jesús til lærisveinanna: 

vakið, þör vitið ekki á hverri stundu mannsins sonur kömur. Sörlegt er, 

að menn skuli ekki sjá meinínguna í því. Undarleg, einsog ásetníngs- 

skammsýni er það þó, sem einkennir nokkra af hinum lærðustu trúarlög- 

unar (breytíngar) mönnum vorum. það er og yfirmáta háskaleg vending í 

tíðarinnar þánkagángi, að menn vílja ekki lengur gjæta spádómanna. Guðs 

andi (sem maður hlýtur að trúa, ef maður er kristinn) kallar þó orðið spá- 

dóms-orð, og það er þess rötta könnimerki. þar býður hann líka að halda 

við, þangað til dagurinn upprennur, sem enganveginn ernein Rationalista 

uppklárun, heldur það ljós, sem skína skal að kvöldinu — Sach. 14, 7. — 

þegar allt hefir reynst; því þó þá sö komið kvöld hins mikla dags, er það 

þó heill dagur, að því leiti það er veraldar tímabil, hinn mikli hvíldar- 

dagur. Þþartyrir svo vissulega sem Guð hefir gðfið mönnunum nokku:t op- 

inberað orð, svo víst er hið sama svo fullkomið, að það upplýsir þá um 

upphaf þeirrar jarðnesku tilveru, og hvernig ástatt er fyrir þeim við Guð 

frá upphafi, samt yfirgðfur þá ekki í stærstu háskasemdunum, heldur að- 

varar þá til veraldar enda; því svo lengi hefir líka Kristur lofað að vera 

hjá sínum söfnuði. Enginn kristinn hefir heldnr rött til að útilykja nokkra 

bók í Nýa Testamentinu. ellegar nokkuð af Jesú lærdómum, eða nokkuð 

af hans orði, frá sínum sannleikskjærn, alvarlegu og virðíngarfullu athuga- 

semdum. þaraf flýtur efalaust, að það var mín skylda, líka svo að ran- 

saka þessa bók, þó að Jesús hefði ekki útþrykkilega skipað það í hör að 

ofan standandi 7, versi; og skylda er það líka, að meðbýta öðrum aðvar- 

andi athugasemdum, þó að það, sem þær standa uppá, komi ekki svo al- 

gjörlega eða svo fljótt fyrir sjónir. Sú aðferð, sem þar er á móti, hlýtur 

vissulega um síðir að draga eptir sör algjörlegt fráfall (trúarinnar), þá 

freistíngartíðin verður hörðust; og það er tímanna teikn, að minnsta kosti 

hið venjulegasta, að trúa því ekki, að herrann komi; hvað ei er talað all- 

eina um síðasta dag og tímans enda. 
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„9. v.: og hann sagði til mín: sjá til að þú gjörir það ekki, 

„því eg er þinn samþjón, og þinna bræðra spámannanna, 

„og þeirra, sem varðveita þessarar bókar orð; tilbið þú Guð.“ 

Sama tilfelli og sama viðvörun sem áður; líka svo aðvörun fyrir 

kyrkjuna framvegis, óskiljanlegt hvarfyrir hún ekki gjætti þess. 

Allur lærdómur í þessari bók er öldúngis' samkvæmur Jesú 

og hans postula orðum, á þann hátt, sem enginn frekjutrú- 

armaður (Sværmer) eður draumamaður hefir nokkurntíma 

könnt, eður götur kénnt. Jesús hefir staðfest hana með öll- 

um mögulegum staðfestíngum, og þá hann þareptir segir: að 

þeir söa sælir, sem varðveita hennar orð, og engillinn segir 

sig að vera þeirra samþjón, sem gjöra það, þá vileg, hversu 

óverðugur, sem eg mætti sýnast sjálfum mör eða öðrum til að 

meðhöndla slíka hluti, gjarnan varðveita þau; látum hvern 

hæðast þar að sem vill; eg sem kristinn misann engu skiln- 

íngshöfði slíkrar skömtunar, en sýnist það eins óskiljanlegt, 

að menn nú ekki aðgjæta þessi Krists orð, einsog kathólskir 

ekki gjættu hinna. 

S. 281. 

„10. v.: Og hann sagði til mín: þú skalt ekki innsigla þess- 

„arar bókar spádóms- orð, því tíminn er nærri.“ 

„11. v.: Hver, sem gjörir órött, gjöri órött framar, og hver, 

„sem er óhreinn, ati sig framar, og hinn röttláti röttlætist 

„(æfi réttlæti) framar, og hinn heilagi helgi sig framar.“ 

„12. v.: Og sjá! eg köm bráðlega, og mín laun með mér, 

„að gjalda hverjum sem hans verk eru til.“ 

„13. v.: Eg er alpha og omega, upphafið og endirinn, 

„hinn fyrsti og hinn siðasti.“ 

Hörum nokkuð. 

S. 289. 

Allt sýnir, að Kristur talar nú. Bókin átti að standa op- 
in fyrir hverri komandi kynslóð; hin sama bók að aðalinni- 
haldi, sem Kristur meðtók af sínum fölur innsiglaða með sjö 

innsiglum. það í 11. versi stendur, hefir ei þá merkíngu, að 
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hinn óguðlegi eigi að halda áfram í íllu, og umvendast ekki. 

Guð hefir þóknan í því, sem er þvert á móti, og tekur þá 

til náðar, sem umvendast; heldur merkir þvílíkt: hinn for- 

herðti guðleysíngur, sem ekki vill láta sör segjast, vertur að 

halda áfram í íllu, það er að ofurgðfa hann sinni íllsku og 

forherðíngu einsog Pharaó; einsog Kristur sagði vð læri- 

sveinana, þá þeir vildu verja hann í Gethsemane: leyfið 

þessum að gjöra enn meira að.  Þþarámóti er það verðt og 

nauðsynlegt, að hinir góðu styrki sig í góðu meir og meir; 

það leiðir af sannri dygð, einsog forherðíngu af íllskunni; og 

einkum hefir þetta orðtak tillit þess, að á þann hátt muni 

gánga vondum og forherötum kristinndóms- óvinum, sem bók- 

in talar um; þeir muni fara vestnandi; sömuleiðis muni trú- 

fastir kristnir styrkjast jafnan framar, og sigra seinast. 

S. 283. 

„14. v.:. Sælir eru þeir, sem gjöra að hans boðorðum, svo 

„þeir hafi vald yfir lífsins trö, og þeir skulu gánga gögn- 

„um hlitin inní borgina.“ 

„15. v.: En þar fyrir utan eru hundarnir, og fjölkýngis- 

„mennirnir og hórkarlarnir, og morðíngjar og afguðadýrk- 

„arar, og hver, sem elskar og fremur lýgi.“ 

Nú talar engillinn aptur, að menn halda; en það mun vera 

eitt af því, sem vorrar aldar vitríngar kynni þykjast göta sett 

út á spámennina, að þeim sýnist ræðan koma fyrir í svo mik- 

illi óskipan, að menn verði stundum að géta sér til frá hver- 
jum hún komi. Að ekki spámaður við hvert skilnaðarmerki 

hrópi: sagði eg; þá svaraði engillinn; þetta sagði Kristur; 

og fleira þvílíkt heimta þeir að vísu, heyrandi til tíðar-smekks- 

ins, og mælskulegrar ræðu í óbundnum stíl, en fyllt með 

orðalengíngar, Óviðkomandi hjartans - túngumáli, þessvegna 

ekki einsog það verður að vera hjá frásör- numdum (án 

hvers að vera manneskjan ekki götur séð andleg málverk) 

og óhæfilegt til að hrífa eðli tilfinnínganna (Fölelse - Ævnen) 
hverjar, að því leiti þær hræra hjartað, vanvirða mikið í öllu 
öðru enn þeirra eigin smá-viðkvæmni (smaae Fölerie), sem 
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þeir elska. Upp yfir öðrum slíkum smámunum liggja þeir 
gjarnan, en hlaupa yfir allt hið mest verða. 

S. 284. 

Hundarnir, sem nefnast, eru án efa þeir fyrir utan sanna 

og heilaga tilfinníngu lifandi sældargirndarmenn (Epicuræar), 

sem vanvirða Jesú lærdóm, og ofurselja sig andvaraleysi; 

þeir nefnast hör fyrst af þessum óguðlegu, því allir hinir hafa 

lært sínar dygðir í þeirra skóla, og andvaraleysið er grund- 

völlur alls ílls. Lygarar og lyga-elskendur nefnast alltíð sein- 

ast, því með þeirra nafni einkénnast allir óguðlegir, sem ekki 

eru kunnir að neinum öðrum vissum glæp. Viti menn að eins, að 

nokkur elski eður frami lýgi, hversslags lýgi sem er; og viti 

menn einúngis, að hann ekki sé sannfærður um, að það söu 

sannindi, sem hann heldur með (frammfylgir fast); heldur géti 

verið lýgi, þá kann maður efalaust að halda hann fyrir guð- 

lausan, þó að hluturinn sö hinn lítilsverðasti; enn þótt maður 

vissi enga ákveðna ódygð um hann. 

S. 285. 

„16. v.: Eg, Jesús, hefi sendt minn engil að votta þessa 

„hluti fyrir yður í söfnuðunum; eg er Davíðs rótargrein 

„og ætt (afkomandi), hin fagra stjarna, morgunstjarnan.“ 

Jesús, sem hinn fyrirheitni Messías, staðfestir sífeldt spá- 
dómsbókina með sínu aðkvæði, ásamt englinum.“ 

S. 286. 

„17. v.: Og andinn og brúðurin segja: kom! og sá, sem 

„heyrir, segi: kom!“ 
Engillinn heyrist nú ekki lengur, hans eyrindi er á enda. 

En Jóhannes talar þetta í frásörnumníngu andans. 

Hör verður versið að,skiptast, því það er frásörnumið 
samtal Jóhannesar við Krist, hvar svörin mætast iðug- 

lega. Annars er versunum ílla skipt frá fyrri tíð, vegna mis- 

skilníngs á samhengi í ræðunni, og þetta má vera hin rétt- 

16 
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asta orsök; sjá Guldberg, „hver, sem er þyrstur, komi, og 

„hver, sem vill, taki lífsins vatn óverðskuldað.“ 
„18. v.: því eg votta (með) fyrir hverjum, sem heyrir þessa 

„spáðóms orð: ef nokkur eykur þar nokkru við, þá skal 

„Guð leggja á hann þær plágur, sem skrifaðar eru í þess- 

„ari bók.“ 

„19. v.: Og ef nokkur tekur nokkuð frá þessarar spádóms- 

„bókar orðum, skal Guð burttaka hans hlutdeild af lífsins 

„bók og af hinni heilögu borg, og af þeim hlutum, sem 

„skrifaðir eru í þessari bók.“ 

„20. v.: Hann, sem vottar (gðfur til kynna) þessa hluti, seg- 

„ir: já, eg köm bráðlega.“ 

Hör er aptur versinu deilt. 

S. 287. 

Sá, sem þyrstur er, komi; það er Jesú náðarfulla svar 

til þeirra, sem ákalla hann, einsog í guðspjallinu. Hann einn 

gat og lagt við hótunina, ef nokkur bætti við eða tæki frá 

spádóminum, og vildi á þann máta gjöra Guð að ljúgara; 

þetta gat hvorki engill eða manneskja gjört, eða hefði dirfst 

að gjöra, og aldrei hafa menn reynt nokkurt dæmi þess, að 

nokkur hafi verið svo ofdirfðarfullur, að gjöra sín orð svo 

dýrmæt, og aldrei mun nokkur reyna það; því spottarar (guð- 

lastarar), jafnvel ekki þeir frekustu, leitast. ekki við á þann 

hátt að styrkja lærdóm sinn, heldur með því, að vilja gjöra 

Guðs orð að lýgi. Kristur setur hér innsigli á Opinberunar- 

bókina, og jafnframt alla heilaga ritníngu, því sú er hin mesta 

guðlöstun, að taka þar nokkuð frá eða auka þar nokkru við, 

og það er að yfirlýsa berlega, að Guð skuli ljúga og ei göta ann- 

að. — Enginn hefir heldur verið svo fíbldjarfur híngaðtil, að 

brjóta þetta innsigli; en það sýnist einsog hör liggi hul- 

inn spádómur undir; og sð svo, mun dýrið, eður hinn falski 

spámaður, á sínum tíma, eður og þeirra fyrirrennarar, fyrir- 

taka sér þessa athöfn, og þá mun Kristur vissulega uppfylla 
sína hótun á þeim. 
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S. 288. 
„Já, amen, kom Drottinn Jesú!“ 

„21. v.: Vors Drottins Jesú Kristí náð veri með yður öll- 
„um. Amen!“ 

Já, amen, kom Drottinn Jesú! eru Jóhanesar og safnað- 

arins kveðju-orð til Drottins vors, og hverfur hann honum 
nú. „Síðan, í 21. versinu, endar Jóhannes án allrar frásör- 

numníngar bókina, að þvi leiti, sem hún er bröf til safnað- 

anna, með postullegri kveðju til þeirra, í öldúngis kyrrum 

anda og stíl, ofurgöfandi allt Drottins forsjá. Þþanninn eigum 

vör allir að vera skapi farnir, ef vör viljum Guði þóknast; 

gjæta vor við hinu ílla samkvæmt Jesú aðvörunum, og bið- 

ja oss hjálpar í náð; en fela honum á vald, að sjá fyrir öllu 

öðru. þar ekkört verður betra sagt enn þetta, og margt ann- 

að, sem Guldherg hefir sagt, innfæri eg það hér eptir hon= 

um. Hans seinustu gullvægu orð í hans almennilegu athuga- 

semdum við Opinberunarbókina, allt frá þessum: en — menn- 

irnir verða hörí m. m., þarf eg ekki að innfæra; það nægir, 
að eg vísa til þeirra. Vorir uppklárendur og Ratiónalist- 

ar hafa enn þá ekki rekið eitt einasta af þeim, og munu 
aldrei gðta það; mögulegt þeir kynni líka ekktrt vita af þeim, 

eða þeirra innihaldi, og gjörði þeir þá vel í að lesa þau sjálfir. 

Jafnvel þó nú bókin sé gögnumgengin af mör eptir megni, 

og allt hið merkilegasta sagt, sem eptir minni meiníngu seg- 
jast á til að reka órött álit eður ætlanir, vil eg þó bæta fá- 

um orðum við, þó eitthvað kunni verða upp aptur tekið af 

því, sem eg fyrri hefi hreift. 

S. 289. 

Hverninn stendur þó á því, að veröldin aldrei vill trúa 

Guðs opinberaða orði? Bæði í lærdóminum og verkinu er 
ætíð haft á móti því, af hverju þánkafari allar mannanna ó- 
hamíngjur fljóta. Menn kífa sífeldt um trú og líferni til dæm- 

is, og margir vilja ekki fallast á, að trúin sð neins verð, líf- 
ernið á að vera allt. — Já, hver veit það ei, að trú, fyrir 
utan kristilegt líferni, dugir ekki? En það er ei umtalsefn- 

16' : 



244 

ið; það er höfuðatriðið, sem ei er skeytt, að sinnið sö lagað 

eptir Guðs vilja og hans opinberun, þá verður trúin fyrst 

bæði til lærdómsins og lifnaðarins, og til þess þurfti mann- 

eskjan Guðs orð. Skynsemin gat máskð leiðt hana í öllu 

öðru, já, jafnvel rétt brúkuð sýnir hún hvað Guðs orð er. 

þó — hún bregóst líka opt í veraldlegum efnum. Menn segja, 

að andinn og holdið, sem stríða hvort í móti öðru, sé skynsemin og 

skilníngarvitin; og þetta er eptir Guðs orés vitnisburði ekki 

þann veg. Menn óvirða allar hjartans (sinnisins) tilfinníngar 
(Fölelser), hverjar þó eru af Guði göfnar, þegar þær brúkast 

á röttan hátt, til að gjöra manneskjuna sæla, og eru máskö 

í sjálfum sör enn minna spilltar enn skynsemin, þó að þær 

gjöri hana ósæla, ránglega brúkaðar. Menn upphefja (með lofi) 

einúngis skynsemina; en hvaða skynsemi, þessa eður hins, 

röttgángandi eður rángt leidda? Á það að vera loflegt, að 

hafa hjartans hluttekníngu (föle) fyrir föðurland, vini o. s. frv., 

einúngis ekki fyrir Guði? Eg tala ekki um frekjutrúar hjart- 

ans hluttekníngu, sem er í móti heilbrigðri skynsemi, heldur 

samkvæma Guðs orði. Mun ekki sæla vera í því, að hafa 

hluttekníngu fyrir Guði og hans kjærleika í Kristó? Og seg- 

ir ekki ritníngin, að Guð dæmi eptir hjartanu? Á allt þetta 

að verða rækt? Finni nú maðurinn til Guðs kjærleika í Kristó 

(sem ekki götur skéð án þess maður þekki sína spillíngu af 

syndinni), leitast maður við að festa skynsemina á hans and- 

legu velgjörníngum, þá verður skynsemin andleg, og öll mann- 

eskjan andlega sinnuð. En finni maður ekki til þessara 

hluta, ekki sína syndaskuld, sinn óverðugleika fyrir Guði, 

ekki hans velgjörnínga í Kristó, þá leitar maður eptir, að 

festa skynsemina á einum saman holdlegum hlutum, og á 

þann hátt verður sinnið holdlegt, og þá líka skynsemin og 

öll manneskjan holdleg; og þegar nú manneskjan innvortis 

leitast við að laga skynsemina, með því, að snúa henni frá 

hinu ránga holdlega ásigkomulagi til hins rétta andlega, það 

er stríðið milli holdsins og andans, hvaraf þessa heims börn 

ekkert vita, en ekki milli skynseminnar og skilníngarvitanna, 

því stríði gðta veraldar hyggindi lagt sig eptir án alls Guðs 
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ótta. — Hínni andlegu lögun skynseminnar fylgir auðmýkt, 

trú til Guðs, þóknan á hans verkum, lyst til að hlýða hon- 

um og taka hlutdeild í hans orði. Hinni holdlegu þarámóti, 

dramb (sjálfbyrgíngskapur), sem hafnar og að nokkru leiti 

hatar Guðs opinberun, vantrú til Guðs, þóknun á veraldar- 

innar girndum og sjálfs- uppgötvunum, lyst til ódygða, hvar 

af helzt vissar, sem maður hefir enga sörlega freistíngu til, 

undirþrykkjast, nefnilega: fyrir eigin virðíngar og velferðar- 

sakir í tímanlegum efnum, og loksins skortur á virðíngu fyr- 

ir Guðs orðs lærdómum. þessi hugarfarsins mismunur er ekki 

svo lítilsverður sem mennirnir ímynda sör. Sé villan í skiln- 

ínginum, þá er hún sjálfráð (sjálfsköpuð), því hún kömur af 

því, að manneskjan virðir ekki Guð. Hin fyrri sinnislögun 

umskapar þarfyrir manneskjuna til góðrar í grundvellinum 

fyrir Guði, því hún virðir hann, og auðmýkir sig fyrir hon- 

um, og þessvegna hefir þvílík manneskja orsök til að vænta 

fyrirgtfníngar af honum, þó hún syndgi í móti vilja sínum, 

og eins þó hún frá ásetníngs syndum áður hafi snúist til 

hans, og sé orðin umvendt og helguð af hans kjærleika, og 

þessvegna önnur ný manneskja í trúnni á hann, og jí tilhaldi 

til hans frelsismeðals í Kristó, og siðferðislegrar (móralskrar) 

sameiníngar við hann þessvegna. 

Hin síðari (sinnislögun) umskapar manneskjuna til vondr- 

ar í grundvellinum, af því hún forsmáir Guð, og gttur þess- 

vegna ekki haft orsök til að vænta fyrirgöfníngar af honum, 

jafnvel ekki fyrir smá bresti, sem hún kallar, og ekki fyrir 

sjálft hugarfar sitt, sem gjörir henni allt að synd, svo lengi 

það viðvarir (óbreytt); en að allt verður henni að synd, köm- 

ur náttúrlega af því, að allar hennar athafnir, jafnvel þær, 

sem Í augum skína, fljóta af raungu sinnisfari, og fremjast 

þessvegna, annaðhvort í óhreinum tilgángi, eða af hræsni, og 

án kjærleika til Guðs, sem þó er sköpnunnar sjálfsagða skylda, 

án hvers líka ekkört hennar verk gétur haft minnsta gildi; 

og þessi kjærleiki, ef hann á að vera nokkurs verður, hlýt- 

ur að vera grundvallaður í tilfinníngunni af því, að manns- 

ins er ekkört, enn Guðs allt, og hans stærsta velgjörníngi: 



246 

endurlausninni. þetta er nú mismunur trúar og vantrúar; og 

einkönni hins vantrúaða, er misþóknan á Guðs orði, sem mann- 
eskjunni er gðfið til sáluhjálpar, og það stærilæti, að mikla 

sig af sinni holdlegu skynsemi, er eg kalla. Orðatiltæki mitt 

það, hæði þeir, „sem vilja, eg hefi þó fært rök til þess, og 
þarf ekki að læra af neinum, að aldrei verði skynsemin hold 

í sjálfri sér, þó holdleg st, þegar hún festir sig einúngis á 

veraldlegum hlutum. þar nú manneskjan aldrei götur staðið 

við sama (óumbreytt), þá fljóta með tímanum af þessu drambi 

í móti Guði allir glæpir, og um síðir hlýtur það að segja Guði 

stríð á hendur, einsog dýrið af afgrunninu. þvílíkur andi, 

sem á engan hátt lætur sig sannfæra, þegar hann hefir feng- 

ið algjörva yfirhönd, verður þá með hinum skölfilegustu ept- 

irdæmum að þvíngast út af veröldinni, áðurenn Guð gétur gjört 

mannkynið sælt á þann hátt, sem samkvæmur er hans nið- 

urskipun og mögulegleikanum. 

S. 290. 

Loksins verð eg, bæði til að afstýra, að því leiti í mínu 
valdi stendur, allri óþarfri, og í tilliti til mín ávaxtarlausri 

útásetníngu (Kritik) þessarar lítilvægu tilraunar; en þarámóti 

til að uppörfa og framhvetja þá aðfinnslu hennar, sem gétur 

verið grundvölluð, að hræra við því í stuttu máli, sem helzt 

gðtur þarvið heitið umtalsefni. Menn kynni fyrst að spyrja: 

hví eg hafi tekið fyrir mig þetta verk? þar gjæti eg gtfið 

ærnar röksemdir til, teknar frá hjartans innsta, en þær skulu 

vera þetta stutta: af því eg er kristinn, og trúi Guðs orði, 

og held Opinberunarbókina vera Guðs orð, með fleiru, sem 

eg hefi áður tilfært, einkum í 280. S., og það er nóg svar 
hör uppá. þarnærst gjæti menn haldið, að minn ritsháttur 

st nokkuð beiskur (því þó hann sö kallaður ófullkominn, eða 

ekki í móðsins stíl, þykir mör lítilsverðt). Í þessu tilliti má 
eg meðkönna, að hafa máskð gengið lengra enn eg vildi, því 

mögulega er fundið að þeim gömlu góðu útleggjendum á sum- 

um stöðum allt of mjög, og yfirlýsi eg því, að eg hafði alls 

ekki þann tilgáng, að niðurdrepa þeim, þó þeir hefði mikið 
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af vegi farið, miklu framar virði mikils alla þá þanninn nefndu 
menn, af því Guðs dýrð og náúngans kjærleiki hefir knúð 

þá, en mig til að prófa, og þaraðauki hafa þeir ísinn brotið, 
og að gánga útaf röttasta vegi, helzt þá maður gjörir það, 

er mikið mannlegt og náttúrlegt, hvarfyrir þeir líka í mín- 

um augum eru miklu virðuglegri, enn þeir, sem áldrei höfðu 

hrært við þvi efni. Þegar nú hör við bætist, að eg veit með 

vissu, að líka gðta betur upplýstir menn uppgötvað hjá mör 
margar feiltekníngar, og að jafnvel enginn mun fá hitt á allt 

hið röttasta fyrri enn á sínum tíma, yrði það ósanngirni af 

mér, ef eg vildi gjöra lítið úr þeim.  Alleina vissar, fyrir- 

fram inndrukknar, meiníngar (þeirra), sem mör sýndast ekki 

góðar, kunna að hafa gjört mig nokkuð frjálsorðan, án þess 

að vilja ríra þá sjálfa. það skal annars ekki iðra mig, sem 

eg gjört hefi, ef þarmeð yrði bætt einu grani (minnsta vigt- 

arþúnga) á metaskálir útleggínganna, og aðrir fengi síðan 

þaraf tækifæri til betri þekkingar, af hverjum eg þá gjarn- 

an tæki á móti leiðrðttíngu. Samt sem áður eru það ekki 

nema útleggjendurnir, sem eg hefi á nafn nefnt. En 

hvað hinum öðrum viðvíkur, Naturalistum, fríþenkjend- 

um, Ratiónalistum, eða hvað þeir herrar eru kallaðir, 

hefi eg engan nefnt, svo að hver af þeim, sem finnur sér Í 

móti gjört, verður þessvegna fyrst að segja sjálfur til sín. 

Að eg hefi verið harðorður í móti þessum, neita eg ekki; 

þó eiginlega haft það augnamið, að niðurdrepa þeirra lær- 

dómi, sem eg álít í mesta lagi skaðlegan, og þá hefi eg ekki 

gðtað komist hjá stundum, að stínga að sjálfum þeim (þó án 

þess, að meina nokkurn sörílagi); því eg ætla, að bókin, sem 

eg hafði fyrir mér, sö allt of alvarleg til þess, að nokkur 

gðti gjört útleggíngar -ttlraun yfir hana, og haldið við það 

jafngildissömum, fínum eða að aldarmóð löguðum stíl, með 

köldu blóði. Að þessir líka, ef þeir af hófmóð, og án þess, 
að vilja taka lagfæríngum af Guðs orði, en útbreita sinn lær- 

dóm, ekki söu sjálfir hlífni verðugir, meina eg einninn kunni 

að þöna mör til röttlætíngar; einkum þá eg yfirlýsi, að eng- 

inn, sem einúngis er tældur af þeim til líkra ætlana og þeir 
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hafa, en lætur sig við sannfæríngar leiða aptur á réttan veg, 

þarf í minnsta máta til sín að taka það eg hefi sagt um hina. 

Áhrærandi það eg stend á, að dýrið af afgrunninu sé ekki 

komið (einsog von er á því) og versta tíðin verði því að vera 

eptir, þá er náttúrlegt eg haldi við það, þángaótil menn með 

sterkari rökum enn mín eru, sanni það, sem þar er á móti. 

„Sá almáttugi Guð varðveiti í náð oss norðurbúa frá því, að 

tilbiðja það, ellegar taka við þess könnimerki, eða þess nafns 

tölu, og hafi í minni í tilliti til vor sitt fyrirheittil engilsins í 

Phíladelphíu Opinberunarbókin 3, 10., svo að þó sem 

flestir af oss meigi yfirvinna það, þó allt jarðneskt yrði 

þarfyrir útgöfið!l — Hvað þarhjá viðkömur mínum í þessari 

tilraun á sörlegu áliti eða líkindum bygðu eigin gátum um 

tíðar - ákvörðun og þvílíkt, vil eg enganveginn, að nokkur 

skuli hafa trú á eða binda sig þarvið, öðruvísi enn tíðin fram- 

leiðir allt. Þær eru hvergi kallaðar óbrigðular, og spádóm- 

urinn kömur víst fram, þó þær bregðist, og mun þá vissu- 

lega sína það, að hann hafi hitt á, sínum orðum enn þá sam- 

kvæmari, tímapúnkta enn þá, sem nú sýnast líklegastir fyrir 
vorum augum. Hinn sami Guð hjálpi mör til hans ríkis út- 

breiðslu óverðugum öldruðum, og veiklegum manni, til að njóta 

sinnar guðdómlegu miskunar eilíflega, í Jesú nafni! amen! 

Framar veit eg ekkört hör á að minnast. Friður veri 

með öllum þeim, sem elska vorn Drottinn Jesúm Krist! 

hver í oss verði prísaður fyrir sinn anda, sínum himneska 

föður til dýrðar, amen! 

Litil eptirskript í tilliti 14. kap. 6. til12, v. inclus. 

Einsog þeir, sem ekki trúa Guðs alvizku og Jesú fyr- 

irsjón fyrir sinni kyrkju til þess, að spádómur Opinberunar- 

bókarinnar göti náð lengra enn til Constantíns daga, eru 

engra svara verðir, og skilja aldrei eitt orð í bókinni, hver 

sjálf segir til, hvað lángt hún nái; svo hefir og líka vantrú, 

sem flýta hefir viljað öllum spádómum, orsakað alla hleypi- 
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dóma og vanskilníng á henni á öllum tíðum; og eins undar- 

legt er, að menn ekki enn þá í öndverðri 19. öld, sjá menn 

ekki með opnum augum og eyrum þrjú höfuðteikn tímanna, 

sem ljósari eru enn öll, sem híngaðtil hafa sözt í heiminum, 

fráternum máskð könnimerkjum Krists sjálfs; og þessi eru 

nú svo að segja sýnileg öll undir eins og hvert fylgir eptir. 

annað. Hróp hins fyrsta engilsins er hið fyrsta könnimerki, 

sem allir sjá og heyra á vorum dögum, sem ei loka augum 

og eyrum, og það teikn hefir aldrei verið svo berlegt sem 

nú. Hins annars engils hróp er sjáanlega í vændum nú, þá 

páfadóminum er með öllu móti niðurdrepið; og hið þriðja 
bregðst þá heldur ekki, einkum þá menn sjá nú líka undir- 

búníng þess, á híngaðtil, síðan kristni kom, dæmalausti Irre- . 

ligion og niðurdrepi ritníngarinnar hjá mesta fjöldanum, 

svo ekkört af þessum könnimerkjum hefir híngattil verið svo 

bersýnilega í vændum sem nú, þó hið fyrsta sö áþreifanleg- 

ast komið fram. Þvilíkt sjónleysi, að gjæta ekkört að öllu slíku, 

hlýtur enn að orsaka óteljandi hleypiðóma, og er öldúngis 

óskiljanlegt, götur því ekki valdið annað enn sú sterka van- 

trú, sem ætíð hefir sett sig í móti því, að gjæta sinnar tíð- 

ar og heimfæra uppá hana, og ákafleg, svo að segja, brenn- 

andi girnd til að rengja spádómana. þekkíngarleysið er ætíð 

af vantrú hjartans. 
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Eptir máli. 

Beannig birtist þá verk þetta Yður á prenti, ástkjæru Land- 

ar! óbreytt eptir höfundarins frágángi — og að efni og inni- 

haldi eptir því, sem hann gat þá framast af hendi leyst. — En 

hvað stílinn áhrærir, er að svo miklu leiti öðru máli að gögna, 

að höfundurinn snaraði bókinni í mesta flýti af dönsku máli 

á æfikvöldi sínu, og mundi því hafa bætt úr þesskonar bresti, 

ef honum hefði endst aldur til; því Árbækur hans og fleira 

bera vitni um, hversu hann ritaði bókastíl; mundi og máskö 

hafa umbreytt verkinu og við það aukið, ef honum hefði 

orðið lángs lífs auðið. Hvað aðal- tilgáng ritgjörðar þess- 

arar snertir, götur slíkt ekki skörét gildi hennar, utan máskð 

hjá nokkrum smámuna- mönnum, sem sjá mýfluguna, en svelgja 

úlfaldann, en í-sinni röð mun hún hör sem utanlands af trú- 

mönnum öllum álítast sem verk það, er varla eigi sinn líka. 

Hvað réttritun snertir, hefir eg falið á hendur herra umboðs- 

manni A. Sæmundsen, sem lesið hefir próförkin, að laga 

hana eptir vild sinni, því eg meina, að síðan seint á næst- 

liðinni öld söu hör á landi orðnir tíðkaðir þrír eða fjórir 

röttritunarmátar, svo ekki er allra að dæma um, hver rétt- 

astur er. 

Eg vona, að tíðin á þessum mannsaldri, og svo hinum 

komanda, fái sannfært alla sannleikselskendur um, hvers verð 

bókin sö. Tíminn kömur, þá allt mun augljóst verða, sem 
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enn nú er dymmu hulið. því vil eg ei fremur hörum fjöl- 

yrða; en fel Yður alla Drottni, — hjá hverjum að er nægan 

vísdóm að finna. 

Stærra-Árskógi, þann 3. Nóvember 1855. 

Yðar einlægur elskari 

H. Espólin. 
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Leiðréttingar. 

Bls. 10., línu 1., fydir les: fyrir. Bls. 20., línu 27., 4. og 

5. v.: les: 5. v.: Bls. 26., línu 19., frekutrúarsaman les: 

frekjutrúarsaman. Sömu bls., línu 34., fylga les: fylgja. 

Bls. 27., línu 11., Fullers les: Fyllers. Sömu bls., línu 

27., lfkt les: líkt. Bls. 28., línu 7., bvert les: hvert. Bls. 

35., línu 2. neðanfrá, Tuller les: Fyller. Bls. 60., línu 3. 

neðanfrá, tilhurðunum les: tilburðunum. Bls. 64., línu 4. 

neðanfrá, fullkomlega les: fullkomlega. Bls. 71., línu 7. 

neðanfrá, Gulberg les: Guldberg. Bls. 82., línu 18., sjöunda 

básúna les: hin sjöunda básúna. Bls. 84., línu 21., 13. les: 

15. Bls. 90., línu 5., ei heldur Prótestantar les: ei 

heldur allir Prótestantar. Bls. 93., línu 4., kristninni 

les: historíunni. Sömu bls., línu 12. og 13., síðustu íllsku 

les: síðustu tíma íllsku. Bls. 94. línu 27, hverju les: 

hverja. Bls. 95., línu 18., útbreiddist les: útbreiðist. Bls. 

97., línu 82., básúnu les: básúnunni. Bls. 98., línu 10., 

veröldinni les: veröldina. Bls. 102., línu 10. og 11., hátt- 

lofuðu les: háttlofaða. Bls. 111., línu 19., tímabili les: 

tímatali. Bls. 116., línu 15., byltíngum les: byltíngunum. 

Bls. 118., línu 15., 9 les: bls. 89. Bls. 122., línu 33., spá- 

maður les: spádómur. Bls. 122., línu 6., Tuller les: 

Fyller. Bls. 123. línu 17., 61. les: 21. Sömu bls. línu 

23., Fuller les: Fyller. Bls. 124., línu 16., 14. les: 140. 

a 



253 

Bls. 126., línu 6., skildi les: skilið. Bls. 130., línu 6., því 

les: þá. Bls. 182., línu 25., mannsins les: mannkynsins. 

Sömu bls., línu 27., frekari les: frekasta. Bls. 133., línu 

15., þessara orsaka les: þessarar orustu. Bls. 189. línu 9., 

lokkandi les: lokkana. Sömu bls. neðstu línu, hinum les: 

hinna. Bls. 141., línu 10., 8. kap. les: 9. kap. Bls. 143., 

línu 6., heféi les: hafði. Bls. 145., línu 10., á líka les: á 

þá líka. Bls. 149., línu 22., 1216 les: 1260. Bls. 150., 

línu 14., himnum les: himninum. Bls. 152., línu 26., þartil, 

og menn les: þartil og mikilsverðt, og menn. Bls. 163., 

línu 15., tilháðu les: tilbáðu. Bls. 164., línu 7., sakbltið 

les: sakbitið. Bls. 166., línu 20., som les: sem. Bls. 171., 

línu 9., 181 les: 181. Bls. 175., línu 2. neðanfrá, iíma les: 

tíma. Bls. 178., línu 17., nærri les: nærri. Bls. 180., línu 

15., hásúnu les: básúnu. Bls. 189., línu 19., byrlaði les: 

byrjaði. — Bls. 191., línu 4, nókvæmari les: nákvæmari. 

Sömu bls., línu 6, kapítuil les: kapítuli. Bls. 207., línu 7., 

fali les: fall. Bls. 208., línu 29., skilnínur les: skilníngur. 

Sömu línu, atjórnarvitska les: stjórnarvizka. Bls. 225., línu 
Í d 5. neðanfrá, á 8. degi les: á 3. degi. 

Eg hefi að vísu fundið fáeinar prentvillur, sem ekki 

er götið hér að ofan; en sérhver þeirra er svo lítilfjörleg, 

að auðveldt er að lesa í málið. 

Einnig leyfi eg mör að gtta þess, að prentvillur þær, 

sem finnast í bókinni frá bls. 81 til 160 eru ekki mör 

að könna, því herra Sveinbjörn prestur Hallgríms- 

son las Í fjærveru minni prófarkirnar (5 að tölu) í þeim 

kabla bókarinnar. Hinar prófarkirnar (11 að tölu) hefi 

eg lesið. 
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Stafsetníngin er yfirhöfuð samkvæm þeirri, er eg hefi 

vanist við og mör er tömust; en í sumum útlendum orð- 

um er hún ekki sjálfri sör samkvæm í handritinu, og 

því ekki heldur í bókinni, þar mör hefir sjest yfir að 

leiðrötta hana á einn veg allstaðar.  Aðgreiníngarmerkin hefi 

eg sett eptir minni bestu sannfæringu, án þess, að fara eptir 

handritinu að öllu leiti; verið götur þó, að þau séu ekki 

allstaðar rétt. 

A. Sæmundsen. 
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